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Eagarfhocal
Tá súil agam go raibh samhradh iontach agaibh
go léir, a léitheoirí agus a scríbhneoirí. Tá tús
curtha agaibh go léir le scoilbhliain eile agus
táim cinnte go bhfuil sibh ag obair go dian –
cuid agaibh ag ullmhú, ar ndóigh, don Ardteist
nó don Teastas Sóisearach.
Tá grúpa áirithe scríbhneoirí a rinne an Ardteist
i mbliana agus aireoimid uainn go mór iad in
Comhar Óg mar go mbíodh saothar dá gcuid le
léamh i mbeagnach gach uile eagrán den iris
seo. Sin iad lucht Ardteistiméireachta Choláiste
Cholmcille, Indreabhán. Tá saothar ag cuid acu
san eagrán seo (in ainneoin bhrú na hArdteiste)
agus tá súil agam go leanfaidh siad go léir
ar aghaidh ag scríobh. Guím gach rath ar a
bpeann.
Guím gach rath freisin ar mhúinteoir áirithe
a thug an-spreagadh do dhaltaí na scoile sin,
Máirín Uí Choileáin, agus í ar scor ón scoil
agus ón múinteoireacht anois. Tá súil agam go
leanfaidh traidisiún na scríbhneoireachta ar
aghaidh i gColáiste Cholmcille.
Tá roinnt dánta iontacha le léamh san eagrán
áirithe seo de Chomhar Óg – ina measc, dán i
nGaidhlic na hAlban le Sahra Heibe ó Choláiste
Íosagáin - ach tá sé tugtha faoi deara agam
nach bhfuil mórán daoine ag tabhairt faoin
bprós. Bheadh sé go hálainn roinnt scéalta nó
roinnt splancfhicsin a fháil don chéad eagrán
eile.
Tá sé i gceist againn comórtas próis a eagrú.
Tuilleadh eolais faoi sin ar an gclúdach cúil.
Coinnígí oraibh ag scríobh agus seolaigí saothar
chugainn ag gno@comhar.ie.
Cuirimid fáilte roimh ghrianghraif, píosaí
ealaíne, ailt, léirmheasanna agus dánta.

Áine Ní Ghlinn
Eagarthóir

Cú Chulainn
Fuinneadh as an gcré mé - chomh bog le brionglóid
Bhí mé i gcónaí níos tapúla ná na gasúir eile d’fhág mé sa dusta iad
An camán agus mo lámh mar a bheadh géag amháin
Saolaíodh as na cnoic agus na haibhneacha mé níos mó caonaigh ná cnámha
Ag damhsa le cosa dorcha donna, na duilleoga fite
fuaite i mo thimpeall
Is mise an mac tíre le faobhar ar m’fhiacla géara
Tógadh san oíche mé - i gcliabhán driseach á
luascadh ag an ngaoth
Faoin sceach gheal, mo bhéal corcra le sméara
Tá tart orm agus alpaim siar an bháisteach le mo
dhá lámh
Cloistear scéalta fúm sa bhéaloideas - an laoch óg
Ní raibh ionam ach buachaill nuair a tugadh claíomh
dom den chéad uair
Is mise an mac tíre le faobhar ar m’fhiacla géara
Sadhbh Goodwin
Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí

Mo Bhanríon
Sheinn tú an pianó an oíche sin
Chan tú faoi sholas na réaltaí
Ach ba tusa an réalt ab áille an oíche sin
Bhí do ghuth chomh binn leis na héin
Bhí tú chomh hálainn le chuile bhláth ar domhan
Bhí mé tógtha leis an gceol agus le d’áilleacht
Bhí tusa i do bhanríon ar an slua an oíche sin
Ní raibh ionam ach giolla
Chríochnaigh tú le bualadh bos
Agus d’imigh mé le croí folamh
Lúcas Ó Faoláin
Coláiste Eoin, BÁC
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Tirim

gan láidreacht ná beocht. Stán Mícheál ar an ribe, ar
nós gur planda coimhthíoch a bhí ann. Lean a radharc
líne ón ribe, i dtreo an tí a raibh cónaí air ann le
caoga bliain. Bhí a chlann ag ithe bricfeasta laistigh.
Chuimhnigh sé ar na stailceanna scoile agus na
hagóidí eile go léir faoin athrú aeráide nár fhreastail
sé orthu. Chuimhnigh sé ar chuile vóta a thug sé
do na polaiteoirí nach raibh spéis acu i bpolasaithe
aeráide. Bhí seans aige rud éigin a dhéanamh an uair
sin. Bhí faitíos ina shúile anois.
Laistigh den teach, bhí an nuacht á chraoladh ón
sean-raidió.

20 Lúnasa, 2050

B

hí faitíos i súile Mhíchíl. Bhí tráth ann nuair
a bhíodh an talamh torthúil agus glas san
oirdheisceart. Ach bhí sé tirim an samhradh
seo, tirim agus díomhaoin. Tréimhse an-fhada gan
bháisteach agus bhí an chré scoilte. Dath donn geal
a bhí ar an bhféar, ní úrghlas mar a bhíodh. Bhí
na caoirigh ina luí sa scáth, iad suaite ag feithidí
aisteacha a bhí ag eitilt timpeall orthu. Bhí na ballaí
thart ar an bpáirc chomh te leis an ngual a bhíodh sa
tine fadó.
D’oibrigh Mícheál ar an bhfeirm ar feadh a shaoil
ach ní fhaca sé a leithéid seo riamh roimhe. Bhí
athrú ag teacht ar an aimsir gach bliain. Ba ghnách
an neamhghnách. Uaireanta, rinne sé iarracht a chur
ina luí air féin gur athruithe nádúrtha a chonaic sé
ar an aeráid agus sna gnáthóga. Faraor thuig sé gurb
iad an imní agus an éiginnteacht a bhí mar chuid den
ghnáthshaol anois.
Bhí an samhradh seo difriúil gan dabht. D’fhéach sé
trasna na páirce ar na crainn a chuir sé sa talamh na
blianta ó shin. Bhí cuma iontach sean agus síonchaite
orthu. Fiú na cinn a chuir sé cúig bliana ó shin, bhí
dreach tuirseach orthu, iad ag cromadh agus ag
casadh ón ngrian láidir. Bhí trua ag Mícheál dóibh,
agus tharraing sé a chaipín níos ísle thar a shúile.
Éadaí oibre a bhí air: thaitin dungaraithe agus buataisí
leathair leis. Nuair a tháinig na trádbhaic i bhfeidhm,
d’éirigh sé deacair buataisí galánta ó thíortha eile a
fháil. B’fhearr le Mícheál mar sin é – thaitin rudaí agus
daoine a raibh aithne aige orthu leis.
Chrom sé go mall chun breathnú ar an dath aisteach
ar an bhféar. Phioc sé ribe féir ón talamh go héasca.
Ní raibh sé cosúil le féar i ndáiríre, é donn agus lag,

“Maidin mhaith. Na ceannlínte inniu:
Buailfidh cinnirí na hEorpa le chéile sa Bhruiséil amárach
chun an ghéarchéim teifeach aeráide a phlé. Deir
gníomhaithe cearta daonna go bhfuil an tubaiste ar
scála ollmhór ach tá brú ar na cinnirí gan an iomarca a
gheallúint. Deir an Taoiseach go nglacfaidh an tír seo le
hualach cothrom. Tá an freasúra á ionsaí mar gheall ar
an bhfocal...”

“A mhamaí, cad is teifeach ann?
“Sssh ar feadh nóiméid, Aisling.”
“Tá Gardaí ag fiosrú bhás an fhir ghnó Brian Walsh.
Bhí cáil air de bharr a shaibhris a tháinig ó stáisiúin
peitril agus feirm mhór mairteola. Fuarthas marbh é
ina árasán aréir.”
“Teifeach, sin duine nach féidir leis fanacht ina thír
féin toisc go bhfuil sí scriosta, a Aisling. Nach bhfuil
sin ceart, a mham?”
“Tá an ceart agat, a Fhiachra…”
“Tá tuilleadh ciondála le teacht an mhí seo. Tar éis an
leibhéil is ísle báistí riamh an samhradh seo-“

Chas Gráinne an raidió as. D’fhéach sí ar a cuid páistí
óga áille. Conas a bheadh sí in ann an domhan seo a
mhíniú dóibh? Cén fáth nach ndearna sí níos mó nuair
a bhí an seans aici?
Conall Heussaff
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Moria Moria

Díbirt

Feicim
- Líne
ar aghaidh an mheaisín
Leagaim ordóg
Baintear lorg mo mhéire
de mo chraiceann

I mo theifeach
I mo thír féin
Mo ghuth is mo chearta
Caillte
Tréigthe ag mo mhuintir
Díbeartha ó bhaile
Fágtha liom féin
Go deo

Feicim solas geal dearg
- Ga
ar aghaidh an mheaisín
Ardaím mo mhac imrisc
chuig an dallrú craoraig
Baintear mo shúile
As m’éadan

Brúite amach, amach
Easpa fáilte is cabhrach
Liom féin, liom féin
Mar a bheidh i gcónaí

Feicim solas geal dearg
ar ingne na mná
Lámhainní plaisteacha
Sáite i mo bhéal

Sorcha Ní Dhuinneacháin
Coláiste Íosagáin, BÁC

Feicim solas geal dearg
ag sileadh ó mo bheola
í ag baint
mo theangan

Gan Teideal

Feicim dúch
ag glioscarnach
í sáite isteach
i ndoiciméad nó léarscáil

Draíocht an dúlra á marú go mall
Ní bheidh ár bpláinéad arís o brách gan smál
Na crainn á lobhadh
Na hainmhithe ag fáil bháis
An t-atmaisféar á scrios
An cine daonna ag cailleadh an ráis
Níl ár bpláinéad slán a thuilleadh
Bruscar san fharraige
Foraoisí bánaithe
An t-oighear bán, imithe

Lorg dúbhghorm fágtha
ag na mílte méar caillte
Brat ar dhath an fhéich dhuibh
á scaipeadh
Muireann Ní Éideáin
Coláiste Íosagáin, BÁC

Tá na glúnta inár ndiaidh tréigthe againn
Rachel Ní Ghruagáin
Coláiste Íosagáin, BÁC
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Daoine
Daoine beaga, daoine arda
Daoine greannmhara, daoine deasa
Muid go léir difriúil inár mbealach féin
Tá daoine difriúla ann ar fud an domhain
Má cheapann tú go bhfuil gach duine mar
an gcéanna
Tá dul amú ort
Daoine beaga, daoine arda
Daoine greannmhara, daoine deasa
Muid go léir difriúil inár mbealach féin
Seán Ó Luan
Coláiste Mhuire, BÁC

Déanta ag
Daoine Óga do
Dhaoine Óga

I

s suíomh eolais é SpunOut.ie atá dírithe ar dhaoine
óga san aoisghrúpa 16 - 25. Ag SpunOut.ie déantar
iarracht eolas cruinn, neamhchlaonta a chur ar fáil
chun cumhacht a thabhairt do dhaoine óga sa tsochaí.
Tá eolas ann ar gach rud ó chearta an duine agus é ag
plé leis na gardaí go cén chaoi le deileáil le gnéithe
difriúla de chúrsaí meabhairshláinte. Déantar sárobair
lena chinntiú go bhfuil eolas cruinn soléite ar an suíomh.
Chomh maith leis sin bíonn roinnt mhaith alt ar an
suíomh atá scríofa ag daoine óga agus iad ag scríobh
faoina dtaithí leathan saoil agus a gcuid tuairimí.
Cuirtear fáilte roimh ailt i nGaeilge agus i mBéarla.
Is bealach iontach é chun a chinntiú go gcloistear
glór na n-óg i ngach uile ghné den obair atá ar bun
acu agus chun a chinntiú go mbíonn ailt le léamh a
bhfuil suim ag daoine óga iontu.
Táimse féin bainteach le SpunOut.ie tríd an
bpainéal gníomhaíochta atá acu. Thosaigh mé amach
in 2017 agus ó shin i leith tá deiseanna iontacha
faighte agam ó thaobh traenála agus taithí de agus
ó thaobh aithne a chur ar dhaoine óga eile a bhfuil

suim acu a chinntiú go gcloistear glór na hóige. Is
grúpa mór é SpunOut.ie do dhaoine óga ó réimse
leathan cúlraí agus aoisghrúpaí.
Ag na cruinnithe pléann muid feachtais SpunOut.ie
chomh maith le hailt nua don suíomh agus fiú ar chóir
do SpunOut.ie tacú le feachtais phoiblí mar a rinne
siad maidir le pósadh comhghnéis agus aisghairm an
ochtú leasú.
Déantar cinnte de - cuma céard atá faoi chaibidil
- gurb iad na daoine óga atá i gceannas, agus go
dtugann siad cúnamh dá chéile trína gcuid taithí agus
a gcuid saineolais a roinnt.
Bíonn mana SpunOut.ie Déanta ag daoine óga
do dhaoine óga le feiceáil i ngach uile ghné den
obair a dhéanann siad. Eagraíocht í SpunOut.ie a
fhreastalaíonn orainn mar dhaoine óga, ach chomh
maith leis sin, is eagraíocht í a éisteann linn, a bhfuil
meas aici orainn agus a thuigeann gur féidir le daoine
óga tacú lena chéile agus leis an tsochaí.
Míde Nic Fhionnlaoich
5

Autumn 19 Rough FINAL.indd 5

17/10/2019 09:59

Ceann Gronna

Fuar Fliuch

				
Mìos deireannach an fhoghair air latha fliuch,
Clach-an-Uaighe na sheasamh cho beò ris an
ostair.
Am meadhan an duibh is an dorchais,
tha dòiche is solast

Scamall ag caoineadh
Go leor leor uisce ag titim ón spéir
Ag bualadh go láidir ar na fuinneoga
Ag sileadh anuas ar mo chuid éadaí
Is mise an bháisteach
Is mé ag titim go trom
Is mise an bháisteach
Tugaim uisce don domhan

Gu grad, rug clach beag aire mo shùla Fhuair an aghaidh bois na làimhe ach teth
a-staigh anns a’ chridhe.
Mothachadh làidir de ghàirdeachas
air latha na gaoith’

Ach airím daoine i gcónaí
Ag tabhairt amach fúm
Tá a fhios agam
Nach maith le daoine mé

Sahra Heibe
Coláiste Íosagáin, BÁC

Is mise an bháisteach
Is mé ag titim go trom
Is mise an bháisteach
Tugaim uisce don domhan

An Fharraige

Ciara Ní Dhuinnshleibhe,
Katie Ní Shúilleabháin
Coláiste na bPiarsach, Ros Muc

Bhí an fharraige garbh ar maidin.
Bhí sí crosta feargach.
Bhí an fharraige liath ar maidin.
Bhí sí brónach, míshasta.

Smaointe

Bhí na báid ag luascadh
San uisce ar maidin
Is na héisc ag preabadh
Sa líontán.

Go leor leathanach
Le neart línte
Clúdach is droim
As a dtagann smaointe

Na héin ag scréachach
Is na rónta ag béicíl.
Tarlaíonn gach rud ar an bhfarraige.

Dragún is Rí
Amuigh sa spás
Ag troid le gunnaí
An scéal ag fás

Sineád Ní Mhuircheartaigh
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Suí is léamh
Le coinneal beag lasta
Gan fadhb ar bith
Leabhar beag casta
Adam Gearbhás
Coláíste an Eachréidh, Baile Átha an Rí
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Coróin
na Máthar

Ruairí
Rón
Bhíos luite ar an dtrá
Luite is alp ocrais orm
Luite síos is mé ag gol
Gan aon fhuinneamh ionam

Mar a bheadh leanaí a d’fhás uirthi
tá sé in am don mháthair
a páistí a scaoileadh saor.

Ansan, fuaireas boladh éisc
Ní raibh sé ag teacht ón bhfarraige
Bhí sé ag teacht ó shiopa
Is na héisc ag féachaint go breá

An Fómhar a
spreagann í chun
ligean dóibh titim
agus an
ghaoth fheanntach
ag ionsaí a sláinte.
Níl
aon
rud
fágtha tar éis an
tsamhraidh.
Bia na gréine imithe
sna scamaill.

Bhíos marbh leis an ocras
Chuas trasna na sráide.
Ar deireadh thiar thall
Ní raibh an doras ar oscailt
Ansan, chuimhnigh mé
Gur Lá Caille a bhí ann
Amadán na Bliana Nua mé
Is na rónta eile ag gáire fúm!
Rónán Ó Beaglaoich

Nuair a
thagann an
geimhreadh
feiceann sí a
leanaí beaga
ag fáil bháis.

Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Fís

Tógann sí na
hainmhithe uchtaithe
isteach ina géaga,
ina stoc crainn
ónar fhás na duilleoga beaga
a choinníonn na hainmhithe tirim.

Tigín beag a bhí beo fadó
Caillte anois i bhfolús ceo.
Ní bhraitear anam, ní chloistear ceol
Tréigthe anois, á mheath, á dhó.

Fágann sí slán
lena leanbh deireanach
ag deireadh an Fhómhair.
D’fhás na
duilleoga beaga sin
uirthi san earrach agus
fuair siad bás roimh
an ngeimhreadh.

Deatach dubh, dorcha ag scriosadh cló
A chuir na mílte ar a sáimhín só.
Fís atá agamsa, fís don todhchaí,
Todhchaí ár dteanga i bhfáinne fí.
Muireann Ní Chearbhaill

Eileen Ní Chluanáin

Coláiste Íosagáin, BÁC

Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí
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Trí cheacht nach
múintear sa mheánscoil

D

2. Déanfaidh tú botúin, ach foghlaimeoidh tú
uathu.
Sa mheánscoil, deirtear go gcaithfidh tú pas a fháil i
ngach scrúdú, agus go mbíonn na deiseanna is fearr
ag na daoine leis na pointí is airde san Ardteist.
Ach sa saol réalaíoch amuigh ansin, ní thagann
gach scrúdú chugat ar phíosa páipéir. Is féidir leat a
bheith sásta i do phost cuma cé mhéad pointe a fuair
tú san Ardteist.
Déanfaidh tú botúin le linn do shaoil shóisialta, le
linn do bhlianta oideachais agus i do phost. Is rudaí
iontacha iad na botúin seo mar ansin bíonn ceacht
foghlamtha agat don todhchaí.

eirtear le daltaí meánscoile go mbíonn an scoil
ag cabhrú leat ullmhú don saol mór lasmuigh.
Thar sé bliana sa mheánscoil, múintear duit
conas Teoirim Phíotágaráis a úsáid. Foghlaimíonn
tú sleaachta athfhriotail faoi bhuairt agus
mheabhairghalar Sylvia Plath agus foghlaimíonn tú
gurb é an miteacoindre foinse fuinnimh na cealla. Ach
measaim nach gcabhróidh Teoirim Phíotágaráis liom
nuair atáim ag iarraidh socrú isteach i measc daoine
nua sa choláiste.
Measaim go mba cheart na trí cheacht saoil seo a
mhúineadh do dhaltaí sula bhfágann siad an scoil:
1. Ní réiteoidh tú le gach aon duine, agus tá sé
sin ceart go leor.
Chaith mé formhór de Bhliain a hAon agus mé go
díograiseach ag iarraidh cairde nua a dhéanamh.
Rinne mé iarracht mhór labhairt le gach duine nua
ar bhuail mé leis, ar scoil, ar an mbus agus ar na
meáin shóisialta. Ach, ag deireadh an lae ní raibh an
dearcadh céanna againn ar an saol agus ní rabhamar
chun a bheith inár mbuanchairde riamh.
Ní chaithfidh tú na mílte cara a bheith agat ar na
meáin shóisialta le bheith sásta. Sa saol mar atá,
is é do ghrúpa féin de chairde dílse na daoine a
chabhróidh leat in am an ghátair.

3. Ní stopfaidh tú de bheith ag foghlaim go deo.
Nuair a chríochnaíonn tú do chuid oideachais dara
leibhéil agus tú lasmuigh de bholgán na scoile,
is ansin a thosaíonn an fhoghlaim fút féin agus
faoin domhan mórthimpeall ort. B’fhéidir go
bhfoghlaimeoidh tú scil nua, nó go bhfaighidh tú
taithí ar dhíomá nó ar dhiúltiú. Ní sa seomra ranga
amháin a dhéantar foghlaim.
B’fhéidir nach n-úsáidfidh tú sleachta athfriotail
a bhaineann le Sylvia Plath nó Teoirim Phíotágaráis
riamh arís i do shaol ach creidimse go leanfaidh tú
ort ag foghlaim ar feadh do shaoil.
Caitríona Ní Chonaill
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Simplí, Casta

Siúlóid Fhada

Breathnaím siar ar na blianta atá caite
Ar an saol a chaith mé is mé i mo pháiste
Ag spraoi, ag rith, ag gáire, ag caoineadh
Fiú nuair a bhí mé sásta

Siúlóid fhada
i measc mo dhaoine
Scuaine dhubh ghruama
‘s achan duine ag caoineadh

Bhí rudaí casta - i mo thuairim - fadó
An chéad fhaoistin, an chéad chomaoineach
Agus an strus a tháinig leo
Ach ag breathnú siar is simplí a bhí

Páirc an bháis
lán le laochra
Dearmad déanta orthu
ag na leaca loma bána
Domhan leathan láidir
Crógacht is taithí araon
de dhíth le haghaidh
shiúlóid fhada an tsaoil

Is dóigh anois go bhfuil an rud céanna ag tarlú
Idir ardteist agus ár gcóisir fágála
Agus an té a bheidh liom
Is mé nócha
Ag breathnú siar ar an saol simplí casta

Deaglán Ó Cuaig

Arianna Nic Dhonnacha

Coláiste Eoin, BÁC

Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Báisteach

Cairde

Is braon báistí mé
Níl mé róláidir liom féin
Ach má thagann muid le chéile
Beidh tú ag iarraidh draein

An trá agus an fharraige
Iad cosúil le do shaol
Ag dul isteach is amach
Le chéile
Is iad na héisc do chairde
Iad go deas ar feadh tamaill
Ach ansin
imíonn siad leo arís

Tagann mé mar bháisteach
Déanaim tusa fliuch
Tagann mé mar abhainn
Tugaim duitse deoch

Marianna Ní Dhúil
Taitním le roinnt daoine
Ní thaitním le daoine eile
Ach bíonn mé ag teastáil uaitse
Bheadh tú básaithe gan mo thuile

Coláiste Mhuire, BÁC

Cian Ó Faoláin
Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal
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Titim

Síol

An t-am ag breith orm
mo chosa ag streachailt
ón ngluaiseacht sciobtha
Thit mé
ach tháinig tú i gcabhair orm
agus ba chuma liom gur thit mé
mar bhí tú ansin dom

Thochail mé poll
Chuir mé síol
Tá an talamh faoi do chúram
Cabhróidh an ithir leat leis an gcéad chéim eile
An chéad chéim eile i do shaol
Fásfaidh tú is méadóidh tú
Beidh tú i do phlanda mór láidir
Cabhróidh tusa leis an domhan is an daonra
Beidh saol breá agat

Táim fós ag titim
ag titim i ngrá leatsa

Fódhla Ní Bhraonáin
Molly Ní Chearbhaill

Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal

Coláiste Íosagáin, BÁC

Cupán Tae

Farraige

Cnámhóga géara
Greamaithe sa draein
Ag sleamhnú
Ag sleamhnú
Ó chúl an bhéil
Ag bualadh lena dtiarnaí
An fheamainn, na sliogáin
Mór an trua
Mór an trua
Nimh i mbaol

An fharraige mhór láidir
Sa samhradh álainn ciúin
Ach sa gheimhreadh fan amach uaithi
Mar gheall ar an scrios atá sí in ann a dhéanamh
Tá sí chomh láidir le capall
D’ardódh sí clocha is aon rud eile ina bealach
Ach nach í a bhíonn go hálainn sa samhradh
Lena radharcanna gleoite

Alíona Hamilton
Tommy Ó Donnchú

Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí

Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal,

10
Autumn 19 Rough FINAL.indd 10

17/10/2019 10:00

Do Shaol
Má chuireann tú síol san ithir
cuir faoin spéir é
Ba chóir é a chur sa talamh ní i bpota beag éadomhain
Nárbh fhearr leat siúl tríd an ngairdín seo
dhá chéad bliain ón lá inniu
agus suí faoina ghéaga faoin scáth?

Talamh
Talamh lán le clocha, créafóg agus péisteanna
Crua in áiteanna agus bog in áiteanna eile
Ach ná tit isteach i bpoll portaigh
Mar go bhféadfá a bheith i gcontúirt
Ach gan an talamh ní bheadh muid inár seasamh

Má chuireann tú síol san ithir
cuir faoin spéir é
Tadhg Hébert
Coláiste Íosagáin, BÁC

Tommy Ó Donnchadha
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal

Stoirm

Saol Daoine Óga
Bíonn sé crua, bíonn sé suimiúil
Gach lá bíonn dúshláin dhifriúla ann
Bíonn amanna spraíúla
Amanna cairdiúla ach ó am go chéile
Bíonn amanna dearóla agus trodacha ann

Oíche dhubh stoirmiúil
Muid ar fad inár gcodladh
Na tonnta móra ag bualadh
In aghaidh na gcloch
Is an ghaoth ag séideadh
Í cosúil le duine
Duine lán le fadhbanna
Í ag snámh san aer
Cosúil le duine
atá ag iarraidh cúnaimh
Chun a cuid fadhbanna a réiteach

Bíonn go leor ceisteanna acu
Ach ní bhíonn mórán freagraí ann
Iad i gcónaí ag triáil rudaí nua
Ach i gcónaí ag fáil i dtrioblóid
Ag triáil rudaí difriúla le daoine eile
Bíonn go leor tuairimí ag daoine óga
Ach gan aon ghuth acu chun labhairt amach

Ben Ó Curraoin
Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal

Evan Ó Márta
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
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Alzheimer’s

Crann

I mo shuí sa leaba ag cniotáil is ag brionglóideach
Nuair a shiúil an fear seo isteach le leabhair is
pictiúir
D’oscail sé an leabhar is d’oscail sé suas
É ag rá gurbh é an fear a bhí liom ón tús

Tosaíonn sé ina shíol
Síol beag sa talamh
Tosaíonn sé ag fás
Fás an-mhall
Tar éis caoga bliain
beidh sé an-mhór

Léigh sé scéal a bhí scríofa againn fadó
Faoin ngrá a bhí againn gan aon agó
Thosaigh na cuimhní ag doirteadh amach
Nuair a phós muid
Nuair a bhog muid isteach inár dteach

Aoife Nic Eoin
Coláiste Chroí Mhuire,
An Spidéal

Anois táim i mo shuí sa leaba san ospidéal
Ag smaoineamh ar an lá ag siúl shráid an Spidéil
Le mo ghasúir is m’fhear chéile
É anseo ag taispeáint dom pictiúr
B’shin é mo shaol, é tagtha i‘s imithe
Is ar mo chlann anois atá an t-imní

Cruachaint

Samantha Ní Loideáin
Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Ní fhéadfaidís teacht ar ais is an conradh
caomhnaithe. Nílim muiníneach go mbeidh
réiteach na ceiste i dTeach na dTiarnaí nó i
dTeach na dTeachtaí.
‘Éistigí,’ arsa an beithíoch is an t-am á ídiú
aige. ‘Níl réiteach idir an eite dheis agus an
eite chlé – fós níl siad cinnte.’
Buairt mhór maidir le margaí agus imircigh.
Dá bhféadfá fáil réidh le ceist na nUltach
bheadh cúrsaí go breá.
‘Éistigí,’ arsa beithíoch eile. ‘Má fhilleann
saighdiúirí ar
thuaisceart na
hÉireann is í coinneal
an bháis a bheidh á
lasadh’.

An Fathach
Is mise an fathach
Leagaim na crainn
nuair a shéidim mo shrón
Déanaim loch nuair a
thosaím ag caoineadh
Is sliabh mór mé agus mé
i mo chodladh san oíche
Nuair a dhúisím ar maidin
déanaim crith talún

Páraic Mac Lochlainn
Mícheál Ó Gráinne

Coláiste Eoin, BÁC

Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna
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Aois

Na Crainn ag Séideadh
Tá na crainn ina seasamh
Ina seasamh go hard
Gan faic eile timpeall
ach duilleoga ar an talamh

Nuair a bhí mé a sé
Bhí mé ag spraoi
Le cairde an lae
Dúirt mé leo
Is fada liom go mbeidh mé sean

Glas, buí agus donn
Sin na dathanna atá ann
Bláthanna atá feoite
An t-aon rud atá fágtha

Nuair a bhí mé a hocht
Ag réiteach don Chomaoineach
Le mo ghúna bán
Dúirt mé le mo chlann
Is fada liom go mbeidh mé níos sine

Na géaga ag séideadh
Go tapa san aer
Cúpla duilleog fágtha
Ach tá siad ag titim go tapaidh

Nuair a bhí mé a dó dhéag
Ag dul isteach sa mheánscoil
Dúirt mé go minic
Is fada liom go mbead níos sine
Is imithe i bhfad ón áit seo

Caoimhe Nic Eoin
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Nuair a bhí mé a sé déag
Nach agam a bhí an chraic
Ag imeacht ó áit go háit
Go dtí go raibh orm a bheith ar ais
Déarfainn le mo chairde
Is fada liom go mbead níos sine

An Mhurúch

Aoife Ní Choisdealbha

An dtagann an mhurúch ghlas aníos níos mó?
Ní fhaca na mairnéalaigh le fada í

Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Cuimhníonn siad ar na laethanta
Nuair a sheol sí thar na tonnta
Nuair a rinne sí damhsa sa bháisteach

9.00 i.n.

Ar rud é a rinne siad
Chun í a bhrú faoi na tonnta
Nó rud éigin a dúirt siad
Chun í a dhíbirt go grinneall na farraige lena
hamhráin

Gealach mhór sa spéir
Ag féachaint orainn an t-am go léir

Ar tharla rud éigin don mhurúch ghlas
Nach féidir cabhrú léi?
Nach féidir í a chosaint?

Ní théann sé riamh thar na línte
Chun dul chuig a ceann scríbe.

Ó sholas go solas tagann carr
Ag dul abhaile ó Chontae an Chláir

Éabha Ristori
Robin Ní Dhónaill

Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal

Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí
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Stoirm
an Uaignis

B

hí splanc thintrí ag damhsa os mo chionn nuair
a bhuail an stoirm ár n-oileán beag. Lasmuigh
den bhfuinneog bhí craobhacha na gcrann ag
croitheadh le neart na gaoithe.
Bhí locháin uisce sa chlós taobh amuigh, an t-uisce
murtallach ón láib. Dá rachainn amach, sciobfadh an
gála mé agus shéidfeadh sé chun siúil mé. Ní raibh
seans ar bith go mairfinn i gcoinne fhíochmhaireacht na
stoirme.
Tharraing mé mo chóta báistí timpeall ar mo ghuaillí
agus dhún mé na cnaipí. Bhí mo sheanathair caillte
áit éigin san anfa fiáin sin. Seachtó bliain d’aois
agus é leathdhall, ní bheadh seans ar bith aige gan
mo chabhair. Cé gur fear ámharach a bhí ann, ní
shábhálfadh an t-ádh é ón tromluí taobh amuigh.
Leag mé lámh ar mhúrlan an dorais, agus lig mé osna.
An rud cliste le déanamh ná glaoch a chur ar na Gardaí
Cósta agus fanacht taobh istigh. Bhí gach duine san
eagraíocht sin gairmiúil agus an t-uafás traenála déanta
acu. Ní raibh ionam ach buachaill óg a raibh eagla
air roimh stoirm fharraige. Ní raibh mé in ann aire a
thabhairt dom féin – conas a chabhróinn le Daideo?
Níorbh aon am é seo le bheith buartha nó éiginnte,
áfach. Bhí Daideo i dtrioblóid, agus ba mise an t-aon
duine eile ar an oileán. Mhothaigh mé sách ciontach
faoi chás mo sheanathar chomh maith. Is toisc gur
chladhaire mé go ndeachaigh Daideó amach chun an
gineadóir éigeandála a dheisiú. Gan é bhí an teach
iomlán faoi bhrat dorchadais. Anois agus mé ag
smaoineamh air, chuir sé sin deireadh le haon phlean
chun fanacht sa bhaile go dtí go dtiocfadh na Gardaí
Cósta i gcabhair orainn. Ní bheadh aon bhád ag seoladh

anocht leis an stoirm chontúirteach sin os a chionn.
Bhíomar linn féin, seanfhear tinn agus buachaill beag
eaglach. An fharraige fhealltach timpeall orainn agus
an ghaoth chontúirteach ag séideadh ó gach treo.
Bhuel. Ní raibh aon rud le déanamh ach teacht i
gcabhair ar Dhaideo. D’oscail mé an doras agus chuaigh
mé amach sa stoirm. Bhí sé ag clagarnach fearthainne
anois, an brat báistí chomh tiubh sin go raibh sé ar
nós a bheith ag snámh. Ní raibh mé in ann aon rud a
fheiceáil cúpla orlach amach romham. Sár i bhfad bhí
mo bhríste fliuch báite agus é sáinnithe sa láib. Dá
mbeadh aon chiall agam, stopfainn agus rachainn ar
ais abhaile. Lean mé ar aghaidh. Ní raibh tuairim dá
laghad agam cén treo ina raibh ár dteach a thuilleadh,
leis an diabhal aimsir seo. Faoi dheireadh thrasnaigh
mé an clós. Nuair a bhí mé faoi chlúdach na nduilleog
tharraing mé m’anáil. Cé go raibh mé fliuch go craiceann
mhothaigh mé réasúnta sona ar an iomlán. Bhí mé
fós beo, agus bhí mé tar éis foscadh éigin a aimsiú ón
drochaimsir. Ní raibh mé slán go fóill, áfach. Leis an
mearbhall ó mo thuras trasna an chlóis bhí mé tar éis
tearmann a ghlacadh ar an taobh mhícheart den teach.
Chun an gineadóir éigeandála a bhaint amach bheadh
orm dul ar ais sa treo ónar tháinig mé. Bhí mé níos faide
ó mo cheann scríbe ná mar a bhí riamh.
Chaoch mé mo shúile cúpla uair agus rith mé ar ais
amach sa stoirm. Ní raibh mé réidh chun mo sheanathair
a thréigean. Bhí búiríl na báistí le cloisteáil gan stad,
gan staonadh timpeall orm – ní raibh mé in ann aon rud
eile a chloisteáil. Lean mé ar aghaidh áfach, ag cur cos
amháin os comhair coise eile go mall agus go réidh.
Ní bheinn in ann cabhair a thabhairt do Dhaideo dá
14
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dtitfinn is dá mbrisfinn mo mhuineál anois.
Faoi dheireadh, shroich mé cúinne an tí. Bhí mé leath
bealaigh chomh fada le mo cheann cúrsa agus bhí mé
tuirseach traochta ach do mo sheanathair bhí orm
leanúint ar aghaidh. Diaidh ar ndiaidh, thrasnaigh mé ó
thaobh amháin den teach go dtí an taobh eile. Cén méid
ama a bhí mé tar éis a chailliúint? An raibh Daideo fós
beo?
Ní raibh ach bealach amháin chun a fháil amach. Agus
an t-eagla ag borradh i mo chroí, tháinig mé chomh
fada le bun an tí. Cad a bheadh ag fanacht orm ag an
ngineadóir éigeandála?
Mo Dhaideo gortaithe nó - níos measa fós - marbh? Cad
a dhéanfainn dá mbeadh mo sheanathair imithe go deo?
Ní raibh fhios agam. Bhí mo shúile beagnach dúnta
mar gheall ar an mbuairt. Gan aon mhisneach ar chor a
bith, bhí mo dhá ghlúin ag bualadh i gcoinne a chéile.
Ní raibh aon rud ann, áfach, seachas dul chomh fada
leis an ngineadóir. Shiúil mé go mall réidh, mo chroí
i mo bhéal. An raibh Daideó tar éis titim i laige faoin
ngineadóir? An raibh rud éigin tar éis é a ionsaí? An
raibh ainmhí mór fiáin de chineál éigin ar an oileán nach
raibh eolas agam faoi? Cé go raibh eagla orm, ní raibh
mé in ann ligean don eagla mé a cheansú. Bhí orm a
bheith láidir agus brú ar aghaidh ar son mo Dhaideo.
Bhí fadhb amháin ann, áfach. Ní raibh tuairim dá laghad
agam cá raibh sé. Ní raibh ár n-oileán rómhór, ach fós
oileán a bhí ann. Ní raibh seans ar bith go dtiocfainn air
roimh dheireadh na stoirme. Ní bheinn in ann teacht air
dá mbeadh sé gortaithe.
Ba bheag nár éirigh mé as an gcuardach ansin, ach bhí
cuid díom nach raibh réidh chun deireadh a chur leis.
Bhí seans ann go raibh sé ag an gcé - bhaineadh sé ansult as a bheith ag féachaint ar na tonnta. An caitheamh
aimsire ab fhearr leis tar éis bhás mo sheanmháthar.
Cé go raibh sé ar an taobh eile den oileán, thosaigh
mé ar an iarracht dheireanach seo chun teacht ar mo
sheanathair.
Bhí mé ag spágáil liom tríd an ngaoth agus tríd an
mbáisteach nuair a baineadh drochthuisle asam. Go
tobann bhí m’aghaidh ar an talamh sa láib fhuar.
Iontach. Ag troid in aghaidh na ndeor, tharraing mé mé
féin in airde agus thosaigh mé i dtreo na trá agus an
ché chúng a bhí ag gobadh amach uaidh. Bhí mé tar éis
an iomarca ama a chaitheamh ag lorg mo Dhaideo chun
stop a chur le mo chuardach anois.
Go luath ina dhiaidh sin bhí mé faoi scáth na gcrann,
ach níor mhothaigh mé aon sólás ann anois. D’fhéadfadh
ainmhí fiáin a bheith i bhfolach sna scáthanna gruama
timpeall orm. Ní raibh sábháilteacht ar bith le fáil ann
anois agus gan ach na smaointe dorcha i mo cheann.

Iad ag rá liom go raibh mac tíre nó creachadóir eile tar
éis Daideo a mharú. Agus anois bhí sé ag teacht i mo
dhiaidh.
Ní raibh fírinne ar bith sna focail dhorcha sin. Cé
go raibh sé sin ar eolas agam, níor chabhraigh sé le
trombhualadh mo chroí. Bhí monabhar na báistí fós le
cloisteáil os mo chionn, torann balbh mailíseach. Ar a
laghad ní raibh aon chuid de ag titim orm anois.
Bhí scáthanna maithe fáschoille le streachailt tríothu,
rud a mhoilligh síos go mór mé. Ghreamaigh leadáin
le m’éadaí agus rinne fréamhacha iarracht mé a chur i
bhfostú, ach níor stop mé. Sa dorchadas bhuail roinnt
craobhacha san aghaidh mé, ach níor stop mé. Ag an
bpointe seo, ní stopfadh rud ar bith mé teacht ar mo
sheanathair, fiú bagairt ainmhí fíochmhair.
Thosaigh beagán solais ag teacht tríd an duilliúr os mo
chionn agus mé ag teacht go dtí deireadh na coille agus
tús na trá. Tháinig an bháisteach leis, agus go luath
bhí mo ghruaig fliuch arís. Chuaigh mo bhróg in abar sa
ghaineamh agus chonaic mé mo sheanathair ar an gcé.
Bhí a dhroim liom, agus é ag féachaint amach ar na
tonnta fraochta. Ní raibh tuairim dá laghad agam cén
fáth a raibh sé ann, ach bhí a fhios agam go raibh sé i
mbaol. Buille toinne amháin agus bháfaí é.
Rith mé trasna chuige le luas lasrach, cé gur chuir an
gaineamh mín isteach go mór orm.
“A Dhaideo, níl sé sábháilte fanacht amuigh sa stoirm
fhíochmhar seo. Ba cheart dúinn dul ar ais abhaile” a
scread mé os cionn thorann na gaoithe.
“Ná bí buartha, a stór. Is minic a chaith mé am anseo le
do sheanmháthair agus í beo.”
Bhí cumha agus brón ina ghuth agus é ag labhairt.
“Anois níl ann ach mé féin chun féachaint ar an
bhfarraige agus í ag rince.”
Go tobann rinne cinneadh mo Dhaideo fanacht amuigh
i bhfad níos mó céille. Ní raibh ach bliain imithe ó bhí
an tsochraid ann.
“Rinne tú botún mór amháin, a Dhaideo,” a dúirt mé
agus mé ag déanamh mo bhealaigh chuige.
“Cad é sin, a stór?”
D’fhéach sé orm ansin, mearbhall ina shúile. Bhí grá
a chroí imithe le bliain iomlán anois. Cén botún a bhí
déanta aige?
“Níl tú leat féin, a Dhaideo. Táimse leat, agus nílim ag
dul aon áit go luath.”
Leis sin, chuir mé lámh timpeall ar a ghualainn agus
d’fhéachamar le chéile ar éirí na gréine.
Seán de Grá
Coláiste Eoin
Bhuaigh an scéal seo duais Oireachtais, 2018
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Smaoineamh an-chliste anseo ó Thadhg
Hébert, Coláiste Íosagáin, BÁC, mar gheall
ar an gcaoi a n-athraíonn brí ruda agus eolas
ceilte nó ‘redacted’

[EOLAS CEILTE]
Is cuimhin liom
mo mháthair
ag

Scéalta
Gearra:-

breith

Éide scoile ar fáil
saor in aisce
Níor úsáideadh riamh é

barróige orm.
m’athair ag

gáire

Is breá

Shane Ó hAodha,
Coláíste Eoin, BÁC

.

liom
mo chlann.
Hébert

Tuairisc Raidió:Corp mná aimsithe ar Shráid Mhichíl tuairim is a sé aréir.
Iarrtar ar aon duine le heolas faoin eachtra teacht chuig
Stáisiún na nGardaí.
Dúisíonn Liam go tobann. Tá sé ina luí ar an tolg
sa seomra suí. É ciúin, leis féin. Mothaíonn sé rud
aisteach ina phóca.
Slabhra óir atá ann, slabhra nach bhfaca sé riamh.
Tá ainm scríofa air … Aoife.
Alannah Ní Ghrianna
Coláiste Oiriall, Muimhneachán
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Tuilte

na mara agus, chomh fada is a bhain sé leo, bhí an
mhaighdean ag caitheamh i bhfad in iomarca ama sa
bhaile beag.
Chaith mé súil ar an gclog arís, a fhad is a réitigh
mé a deoch di. Ní bheadh sé i bhfad anois go mbeinn
ag dul abhaile.
Ba í an deoch chéanna a d’ordaíodh sí agus ní óladh
sí aon deoir di riamh.
Shuigh an ghloine os a comhair agus stán sí ar an
leac oighre ag leá ann. Níor thuig duine ar bith cén
fáth a mbeadh maighdean mhara ag caitheamh a
cuid ama ar thalamh tirim. Dúirt duine amháin liom
gur ag teitheadh a bhí sí. Dúirt duine eile gur ag
mealladh daoine go tóin poill a bhí sí. D’iompaigh sé
isteach ina chluiche, agus daoine ag tomhas céard a
bhí á dhéanamh aici. Ar bhealach, bhí muid uilig ag
fanacht go dtarlódh rud éigin, go bhfaigheadh muid
míniú éigin.
Thagadh chuile chineál duine chuig an mbaile.
B’áit mhaith í le dul i bhfolach. Mar sin, ní hé go
raibh sé aisteach gur maighdean mhara a bhí inti.
An rud ab aistí faoi ná go raibh sí tar éis an méid
sin ama a chaitheamh ar thalamh tirim. Dá mbeadh
sí ag teitheadh, bheadh sí imithe i bhfad ó shin. Dá
mba ghnáthmhaighdean í bheadh sí ar ais san uisce
arís faoin am seo. Ní bhíonn arrachtaí na mara in
ann mórán ama a chaitheamh ar thalamh tirim, cuma
céard iad féin. Tosaíonn siad ag feo. Bhí sé feicthe
agam cheana agus bhí sé le feiceáil uirthise - an dath
liathghlas ar a héadan, a haghaidh ag titim isteach
uirthi féin. Bhí sé thar am aici dul abhaile.
Ach bhí rud éigin tar éis athrú ó chonaic mé an uair
dheireanach í. Ní raibh an chuma bhriste bhacach
sin uirthi níos mó. Bhí sé ar nós go raibh muid á
feiceáil ina dúiseacht den chéad uair. Phioc sí suas
a deoch agus shlog sí in aon léim amháin é. Nuair a
chríochnaigh sí í d’oscail sí a béal agus cheap mé go
raibh sí chun ceann eile a ordú. Thosaigh sí ag canadh.
Chan sí go ciúin, a glór séimh agus binn. B’in í an
chéad uair gur airigh aon duine ag canadh í agus
thuig mé gur leis sin a bhí muid uilig ag fanacht.
Bhí muid uilig faoi dhraíocht ag a glór. Ní cuimhin
liom cén fhad a lean sí uirthi ag canadh. D’airigh
sé ar nós go raibh muid i ndomhan eile. Ní raibh le
cloisteáil ach fuaim na farraige ina glór. Ní raibh sa
domhan ach a glór.

Ní raibh ach ceathrar againn
sa phub an tráthnóna sin,
mé féin san áireamh.

S

heas mise taobh thiar den chuntar, cuma
ghnóthach orm agus gan tada le déanamh agam.
Bhreathnaigh chuile dhuine eile ar a gcompord
ach d’airigh mé teannas san aer. Choinnigh mé súil ar
an gclog a bhí crochta ar an mballa.
Taobh amuigh, bhí sé ina dhíle agus bhí an
bháisteach ag sileadh isteach tríd na fuinneoga. Ní
thagadh mórán de mhuintir an bhaile níos mó, ó
thosaigh an mhaighdean mhara ag teacht. Thagadh
sí cúpla uair sa mhí. Shiúladh sí isteach nuair nach
mbíodh súil ar bith léi.
Bhíodh tuairim i gcónaí agam nuair a bheadh sí le
teacht. Bhíodh sé ar nós go raibh statach san aer.
Sheasadh an ghruaig ar chúl mo chinn agus bhíodh an
t-aer trom. D’airigh mé i mo chnámha an mhaidin sin
é. Bhí an foirgneamh féin ag fanacht go n-osclódh sí
an doras.
Bhuail boladh láidir uisce sáile mé nuair a osclaíodh
an doras. D’iompaigh chuile dhuine againn i dtreo
an torainn. Sheas an mhaighdean mhara ar leac an
dorais. Bhí sí ina staic ann ar feadh leathshoicind
sular shiúil sí isteach, í báite go craiceann. Dhún an
doras de phlab ina diaidh.
Bhreathnaigh na daoine sa phub uirthi go
hamhrasach. Ní raibh aon mhuinín acu as arrachtaí

Ní fhacthas an mhaighdean mhara riamh arís, ná duine
ar bith den cheathrar a chuala í ag canadh.
Aifric Ní Scolaí
17
Autumn 19 Rough FINAL.indd 17

17/10/2019 10:00

Uair Amháin
Bhí …

Éalú
Intinn plódaithe le smaointe nimhneacha.
Níl dóthain ionam chun iad a scrios.

Chomh soineanta
Uair amháin bhí …

Ach chun iad a chur ar seachrán
Ní gá dom ach méar a leagan ar an sreang

Fiú an fear
A rinne marú.

Agus seinnt.
Fiú an bhean
A bhí ag goid.

Mel Ó Lorcáin
Coláiste Eoin, BÁC

Fiú na daoine
Gránna sa saol.
Chomh soineanta
Uair amháin bhí …
Chomh soineanta
I súile na máthar

Foréigneach, suaimhneach
Fiáin, bríomhar, séimh, ciúin, lag
An fharraige inniu

Cé a cheapfadh go bhfásfadh
siad suas chomh trioblóideach sin?

Seán Ó Gallachobhair
Róisín Ní Chonghaile

Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal

Coláiste Cholmcille, Indreabhán

As an nua
Ag tosú arís as an nua
Imithe leo mar shlua
Ag fágáil a n-áite dúchais
Imithe leo de bharr cruacháis
Ag tosú arís as an nua
Ar ndóigh beidh cúrsaí crua
Ag imeacht leo ón tuath
Ag dul chuig an gcathair, áit a bhfuil fuath
Ag tosú arís as an nua
Ní i gcónaí a bhíonn an bua
Gnáthdaoine i measc an tslua
Agus iad ag tosú ar shaol nua
Éilis Ní Shé
Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal
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Scéal Samhna
Bhí púcaí i ngach áit agus iad ag damhsa. Bhí
duine amháin ag caint leis an diabhal. Bhí na
páistí ag bailiú milseán ach bhí nimh ar na
milseáin agus fuair na páistí go léir bás.
Chuaigh na páistí go léir isteach san uaigh
agus anois gach Oíche Shamhna cloiseann tú
na páistí sin ag gáire agus ag spraoi.
Benjy Ó Daoda,
Coláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Co Chorcaí

Púca
Púca, púca
Is mise an púca
Púca, púca
A haon, a dó, a trí

Oíche Shamhna
ag Teacht

Seo í an oíche
Oíche Shamhna
A théimid ar cuairt
Chun do thí

Oíche Shamhna ag teacht go luath
Cácaí, milseáin, cnónna, úlla
Cnámha, fiacla agus níos mó
Cailleach dhubh, vaimpír beo

Púca, púca
Ní tusa an púca
Is tusa
Seáinín Beag Ó Laoi

Ag gléasadh suas an oíche sin
Agus ag gearradh gach puimcín
Babhla lán i mo lámh
Damhsa timpeall ar thine chnámh

Seo í an oíche
Oíche Shamhna
A bhíonn tú ag súgradh
A haon, a dó, a trí

Sciatháin leathair ag eitilt san aer
Áthas ar na páistí go léir

Dermot Ó Cathasaigh

Lydia Ní Dhonnacha

Coláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Co Chorcaí

Coláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Co Chorcaí
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Turas na Duilleoige
Is mise an duilleog
Sheol an ghaoth mé suas in airde sa spéir
Thíos fúm feicim foirgnimh mhóra agus bláthanna dathúla
Bím ag rásaíocht leis na héin agus leis na daoine sna heitleáin
Cloisim an ghaoth ag déanamh ceoil agus na héin ag canadh sna crainn
Críochnaíonn mo thuras nuair a bhuailim an talamh
Uaireanta piocann páistí beaga suas mé
Agus tosaíonn mo thuras arís nuair a thagann an ghaoth ar ais
Ellie Ní Icí
Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna

Grá
Grá, grá – cad é grá?
An rud maith é
A mhothaíonn tú gach lá?

An Cat Dubh

Duine le duine
An mbíonn tú sásta?
Is iad na páistí is mó
a mhothaíonn an grá

Ar maidin bhí an cat lasmuigh
Ag féachaint tríd an bhfuinneog
Ag lorg bia orm arís
Mar a bhí níos luaithe
Thugas iasc ar maidin dó
Maicréal breá mór groí
D’ith sé é go tapaidh
Ar luas lasrach, a chroí

Aindriú Mac Giolla Geimhridh
Coláiste Mhuire, BÁC

Ciarán Mac Domhnaill,
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
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Moncaí
Tréigthe
Bosca dubh
i lár an tseomra
lán lena scaifeanna,
seodra,
ach gan trácht
ar smideadh.
Níor chaith sí
Smideadh riamh
Duine iomlán oscailte
a bhí inti.

Moncaí mór
Ag caitheamh hata
Moncaí cliste
Ag déanamh mata
Peann ina lámh
Ag scríobh is ag scríobh
Dánta á gcumadh
Nár chualathas riamh
Ag deireadh an lae
Agus é ina leaba
Brionglóidí móra
Istigh faoina hata
Ag eitilt is ag léim
Timpeall na háite
Dúisíonn sé arís
Moncaí breá sásta
Adam Gearbhás
Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí

Bosca dubh
i lár an tseomra
lán lena scaifeanna,
ach gan trácht
ar sheodra.
A fáinne ar
gharpháiste gan
cuimhne aici uirthi.
A muince ar
iníon mhíbhuíoch.
Bosca dubh
i lár an tseomra
folamh.
A scaifeanna uilig
ar díol
i bhfuinneog dhorcha
ar shráid shalach.
An seomra folamh anois.
Gan trácht uirthi.

Rap Bhás an Domhain
Caithfimid tosnú ag sábháil an domhain
Ach ní le cabhair ó Thaoiseach nach bhfuil ann ach clown
Caithfimid a bheith sóisialta
Teacht ar réiteach ar na fadhbanna tithíochta
Daoine gan dídean amuigh ar na sráideanna
Ag domhan ag fáil bháis mar gheall ar athrú aeráide
Tá an domhan ag éirí róthe
Ag cur baoil ar a lán ainmhithe
Má laghdaímid an teas
Má thaispeánaimid meas
Ní bheidh aon sneachta
Mura n-éisteann sibhse le mo chuid filíochta
Níl an domhan seo cóir
Plódaithe le daoine santacha nach bhfuil uathu ach ór
Daoine ar na sráideanna nach n-ólann ach beoir
Ná déan dearmad nach bhfuil rudaí mar seo ceart go leor
Cinnte tá an fhadhb an-mhór
Ná bí i do clown
Tabhair cabhair anois agus sábhálfaimid an domhan

Aoife Ní Fhlaithimhín
Coláiste Íosagáin, BÁC

Tiarnán Ó Braonáin
Coláiste Eoin, BÁC
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Droichead na Sí

Leanbh Nua

Báisteach
Grian
Solas
Dath

Leanbh ina leaba
Ina chodladh go ciúin
Gan aon smaoineamh
Ar an saol atá roimhe
Nó ar na deacrachtaí a bheidh aige

Feicim go hard iad
Droichead sa spéir
Stríoca ildaite
Droichead na sí

Anois ní theastaíonn
Aon rud uaidh ach a mháthair
Chun fanacht beo

Samhlaím na sióga
Ag rith is ag spraoi
Ag dul trasna na ngarrantaí
Ar dhroichead na sí

Éabha Ristori
Coláiste Chroí Mhuire,
An Spidéal

Nuair a stopann an bháisteach
Nuair a thagann an ghrian
Imíonn an dath
Leis an droichead sí
Liadan Canny
Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal

Tine

An Ceoltóir

Is mise an tine
Bím ag gluaiseacht ó áit go háit
ag athrú gach rud i mo bhealach go dubh
Feicim na daoine ag rith
Cloisim páistí ag caoineadh
San oíche bím tuirseach agus mall
Sa lá bím láidir, lán le fuinneamh agus an-an-te
Ach nuair a thagann an bháisteach
ní bhím in ann aon rud a dhéanamh
ach bás a fháil go mall
Ach is tine mé agus ní fhanaim thíos rófhada

Is mise an ceoltóir
Nuair a shéidim m’fheadóg
bíonn na duilleoga ag damhsa
Eitlíonn na dathanna ar fad
thart timpeall an domhain
Nuair a stopann mo cheol
stopann an damhsa
is ní fheiceann tú na dathanna
ag rith timpeall níos mó
Uaireanta bím chomh láidir sin
go dtiteann na crainn mórthimpeall orm

Seán Breathnach

Emma Ní Chadhain

Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna

Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna
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Mealbhacán Uisce

An Liathróid

Coisceann an toradh pléisiúrtha seo an tart
Tart a thagann orm le solas na gréine
Bím ag obair liom agus mé
ag cuimhneamh ar mo mhealbhacán uisce
Mealbhacán a thugann sásamh dom
Is mé ag fulaingt i dteas an tsamhraidh
Obair, obair, obair …
Mealbhacán uisce

Is mise an liathróid
Bím caite suas san aer
nuair a shéideann an réiteoir an fheadóg
Bím ciceáilte isteach sa chúl
os cionn an trasnáin i lámha na n-imreoirí
Is é an t-aon bhriseadh a bhíonn agam
ná nuair a shéideann an réiteoir an fheadóg
ag deireadh an lae …

Fódhla Ní Bhraonáin
Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal

Ach ná habair
go bhfuil leath eile fós le déanamh agam
Mícheál Ó Gráinne
Coláiste Naomh Feichín,

Mian

Corr na Móna

Teastaíonn bia uainn
Ach níl aon chuid le fáil.
Tá súil againn go mbeidh
Talamh níos fearr thall
Rachaidh muid ann le seiceáil.
Ní bheidh muid ag teacht ar ais
Beidh deireadh linn anseo
Gan chothú ón talamh thais

Oileán
Cosúil le sliabh i lár na farraige
Gan tada mórthimpeall ach uisce is
carraigeacha
Uaigneach amuigh ansin leis féin
Gan aon duine le labhairt leis ach na héin

Tá muid ann anois
Tá an talamh i bhfad níos fearr
Ní fheiceann muidne dris ach
Torthaí ag fás mar a bhí siar sa stair

Fanaimid ann tamall
Le go n-ardóidh na scamaill
Ag imeacht ansin go beo
Is ní bheidh muid ar ais go deo

Cian Ó Faoláin
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal

Is í seo an áit inar rugadh ár muintir
Ach ní mar a shíltear a bhítear
Éilís Ní Shé
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal
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Ar mo Shlí ar scoil
Ar mo shlí ar scoil
Chonaic mé na ba á gcrú i bhfeirm agus
Na caoirigh sa pháirc.
Chuala mé an madra ag sceamhaíl.
Bhí sé ag cur báistí go trom.
Chuala mé an bháisteach ag preabadh ar an gcarr.
Chonaic mé fear ag rothaíocht
Gan seaicéad air. Bhí sé báite.

Bus Scoile

Chonaic mé a lán carranna
Ag teacht ón Daingean.
Bhí cúpla ceann ag dul an-tapaidh
Agus cinn eile ag dul go mall.

Ag féachaint amach an fhuinneog a bhíos
Ag fanacht go foighneach leis an mbus teacht
aníos
Bus mór bán le breis is caoga suíochán
Is mearbhall ar an tiománaí
Ag iarraidh cuimhneamh ar na staid

In aice na scoile
Chonac a lán daltaí ag rith amach
As an mbus, iad ag dul isteach ar scoil
Iad ag iarraidh nach bhfliuchfaí iad.

Sibéal Ní Ógáin
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Luke Ó Grifín

An Scoil

Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Bob nó Bia

Seomraí Ranga
Páistí Dána
Leabhair lofa
Múinteoirí crosta
Lón ón siopa
Buachaillí drochmheasúla

Tá na dathanna scanrúil amuigh
Dubh, oráiste, liath
Páistí óga ag dul ó theach go teach
Bob nó bia
Ná bí amuigh ródhéanach
Nó piocfar suas tú ag an mbean sí
Agus ná bí róbhuartha
Faoi na puimcíní

Aoife Nic Eoin
Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal,

Jamie Ó Conaill
Coláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Co Chorcaí
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M’alarám Dearg
Glórmhar
Buaileann m’aláram ar a seacht a chlog gach maidin
Buaileann sé go hard agus go binn
Is mó uair a chuimhníos ar é a chaitheamh amach an fhuinneog
Agus codladh breá a bheith agam ansan!
Ach lá amháin nuair nár bhuail sé
Go hard agus go binn
Sin an lá a chaitheas go tuirsiúil agus go leisciúil
Tuigim anois go gcaithfidh tú brath ar d’aláram dearg, glórmhar.
Caoimhe Ní Bheaglaoich

Oíche
Shamhna
Is breá liom Oíche Shamhna
Agus blas an bhairín breac
Páistí óga ag gléasadh suas is
Ag fágáil na dtithe go léir gan faic
Tagann páistí go dtí mo theach
‘Milseán,’ a deir, ‘nó bonn airgid’
Tógann siad gach rud uaim
Bím fágtha gan aon rud ann

Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Ava Ní Chonaill
Coláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre,
Co Chorcaí

Fuar agus
Fliuch
Fuar agus fliuch
Fuar agus fliuch
Siad sin na mothúcháin
sa bhfarraige
Ní maith liom iad
ach nuair a thagann
tonnta bróin isteach
i do shaol
bíonn an fharraige ann
Bíonn an fharraige ann
an t-am ar fad
Cáit Ní Dhomhnaill
Coláiste Mhuire, BÁC

Teifeach
Ag tosú ón tús ní bhíonn sé éasca
Gan tada i do cheann ach gunnaí is pléascadh
Ag éalú ó shaol atá deacair is crua
Seachas sa chogadh ní bhíonn aon bhua
Ag fágáil do bhaile le sceon i do chroí
Ag rith is ag rith nó go dtagann an oích’
Codladh sa dorchadas ní stopann na smaointe
Ach ag smaoineamh ar an lá a fhaighidh tú faoiseamh
Tagann lá nua geal agus sona
Agus airíonn tú b’fhéidir nach mbeidh rudaí chomh dona
Codladh i leaba atá glan agus nua
Ceol binn na n-éan ar maidin go luath
Tá tús nua faighte cé gur thóg sé roinnt ama
Obair is uafás is oícheanta fada
D’fhág tú do sheansaol, do bhaile is do chlann
Thapaigh tú do dheis agus tháinig tú slán.
Liadan Canny
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal
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Haiku

An Fón

Hidrigin, ocsaigin
Comhdhlúthú san aer úr fuar
Domhan lán le beatha

Tá an saol bailithe craiceáilte le blianta anuas
Le héadain na ndéagóirí sáite sna fóns
Níl siad in ann ag gnáthchomhrá ná cumarsáid ar bith
Ach téacsáil is snapchats is instagrams le daoine faoi leith

Seán Ó Gallchobhair
Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal,

Féile na
Samhna

Roimh an idirlíon bhíodh siúlóid is cuairt amach chuig na tithe
Ach anois th’éis na scoile níl siad ag iarraidh ach rúinín am scíthe
Bhí an saol níos fearr fadó
Aimsir mo mhuintire romham
Ní raibh Mamó ná Daideo
Ina suí ar a dtóin
Ach amuigh ag cur fataí
Nó ar phortach ag baint móna!
Shauna Ní Loideáin

Ní thuigim é
Ach bíonn an-scanradh
Ar gach éinne
Oíche Shamhna

Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Is breá liom an fhéile
Ag deireadh Dheireadh Fómhair
Ag gléasadh suas mar rud éigin
Is ag dul go dtí an cóisir
Coinnle ar lasadh sna puimcíní
Ag féachaint ar an tine chnámh
Páistí ag imirt cluichí
Is ag ithe seacláide is milseán
Gléasann daoine suas
Mar phúcaí nó taibhsí
Itheann siad a ndóthain
Faoi sholas na gealaí
Téimid ag déanamh ‘Bob nó Bia’
Is bailímid a lán
Bairín breac, úlla, cnónna
Seacláid, airgead is milseáin
Nuair a thagann am dul abhaile
Is am chun dul inár luí
Fágaimid slán le hOíche Shamhna
Go dtí go dtiocfaidh sí arís

Cumarsáid
Ag caint is ag comhrá trí scáileán an fhóin chliste
Ag labhairt faoi d’fhadhbanna trí chumarsáid bhriste
Na mílte cairde agat ar líne
Cén fáth mar sin go bhfuil muid ag aireachtáil
Gearrtha amach ó dhaoine?
Bealach iontach é an fón chun ceangal a dhéanamh
le daoine atá i bhfad ó bhaile
Ach céard faoi na daoine atá le do thaobh?
Rachael Bairéad

Mary Ellen Ní Chéilleachair

Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Coláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre,
Co Chorcaí
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Saol an Duine Óig

Do m’iníon
Sínim chugat mo lámh
Diúltaíonn tú glacadh léi
Mise dod’ náiriú
Fearg ort anois

Imní is strus
Anró gan sos
Atá i ndán d’óige an tsaoil seo
Idir bhulaíocht is bhrú
Ó dhaoine nach fiú
Níl ár saol chomh simplí ‘s a cheapfá

Ach cuimhní geala agam
Tú ag rith chugam
Gan uait ach mo lámh
Sonas is sábháilteacht inti

Ní thuigeann aos críonna
Streachailt ár linne
An saol athraithe ó shiúil siad inár gcoiscéim
Ní bhíonn faoiseamh againn choíche
Ó mhaidin go faoithin
Ó íobairt, ó chiapadh is achrann

Anois ní ardaím mo lámh
Ach chun na deora
A ghlanadh
Tusa is cúis leo

Ach ardaíonn mo cheann
Le gáire is le greann
Cairdeas, grá agus só buan
Níl muid dár gcéasadh
Ag billí ná préachadh
Níl cíos, cás ná cáin ag cur as dúinn

Sorcha Ní Dhuinneacháin
Coláiste Íosagáin, BÁC

Tuirseach

Anois is mo chuid ráite
Is mo dhán curtha i ndúch
Go maire an óige fad saoil!

D’fhiafraigh sí díom
Cén chaoi a bhfuil tú?

Domhnall Ó Braonáin
Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Bhuel!
Dúisím ag a cúig
Chun cleachtadh scrúdaithe a dhéanamh
Bricfeasta, scoil, obair bhaile.
Ranganna breise agus staidéar!

Saol

Tá an cúig dhán Gaeilge ar eolas agam
Ocht gcinn fhichead don Bhéarla
Táim ag labhairt Fraincise i mo chodladh
Is mé ag brionglóideach faoi mhata!
Leabhar gnó faoin bpiliúr
Na mílte leabhar ar mo dhroim
Mí fós agam le haghaidh staidéir
Deirtear liom mar sin
go bhfuilim ag déanamh go maith

Saol na ndaoine óga
Saol lán le scrúduithe, staidéar agus strus
An saol mór amach rompu
Ach leis na deacrachtaí tagann deiseanna
Deiseanna athruithe tábhachtacha a dhéanamh
Deiseanna rudaí a dhéanamh níos fearr
Le haghaidh na ndaoine óga atá le teacht

Ach cén chaoi a bhfuil tú? a deir sí
… Tuirseach!

Dylan Ó Cearra
Teresa Clifford

Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Coláiste Cholmcille, Indreabhán
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Dhá rannóg i ngach
comórtas thíos & céad
agus dara duais ar fáil
Rannóg 1 = Bliain 1-3

Rannóg 2 = Bliain 4-6

Gearrscéal

Dán

1ú Duais: Dearbhán €50
2ú Duais: Dearbhán €30

1ú Duais: Dearbhán €50
2ú Duais: Dearbhán €30

Léirmheas

Splancfhicsean

(ar leabhar nó scannán nó cluiche ríomhaireachta)

1ú Duais: Dearbhán €50
2ú Duais: Dearbhán €30

1ú Duais: Dearbhán €50
2ú Duais: Dearbhán €30

Alt (ábhar ar bith)
1ú Duais: Dearbhán €50
2ú Duais: Dearbhán €30

Iarratais chuig gno@comhar.ie roimh
30 Samhain 2019.
Fógrófar na buaiteoirí Earrach 2020 agus
foilseofar saothar na mbuaiteoirí i Comhar Óg 14.
Roghnófar iarrachtaí eile atá ar ardchaighdeán
agus foilseofar iad i Comhar Óg 15/16.
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