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Eagarfhocal
Fáilte romhaibh ar ais tar éis an tsamhraidh.
Mo mhíle buíochas le gach duine a chuir saothar
chugainn don eagrán seo de Comhar Óg. Tháinig
cuid de na dánta agus na scéalta atá le léamh anseo
ón gcomórtas a bhí againn féin anuraidh. Tá roinnt
ábhair freisin ó Chomórtais Liteartha an Oireachtais,
2015, agus tá saothair freisin ó scribhneoirí Choláiste
Cholmcille, Indreabhán, a bhuaigh duaiseanna i
gcomórtas a rinne Údarás na Gaeltachta a reachtáil ar
théama 1916.
Taobh amuigh de na comórtais sin, tháinig go leor
leor dánta agus scéalta eile chugainn roimh an
samhradh – cuid acu an-mhaith ar fad – ach faraor, níl
spás san eagrán seo le haghaidh gach uile rud. Mura
bhfeiceann tú do shaothar san eagrán seo, ná caill do
mhisneach. Seans maith go bhfeicfidh tú amach anseo
é sa chéad eagrán eile.
Tá sé i gceist againn eagrán eile de Comhar Óg a
fhoilsiú roimh dheireadh na scoilbhliana seo. San
eagrán sin beidh roinnt duaisiarrachtaí ó Chomórtais
Liteartha an Oireachtais, 2016 – agus, a léitheoirí agus
a scríbhneoirí - tá súil agam go dtiocfaidh scéalta,
léirmheasanna, dánta agus ailt uaibhse, freisin.
Más ealaíontóir tú, breathnaigh ar an stiallchartún
a rinne Aidan Courtney ó Coimicí Gael dúinn agus
b’fhéidir go ndéanfá do cheann féin a sheoladh isteach
chugainn.
Táimse sásta gach sórt saothair a léamh – ná bíodh
aon leisce ort triail a bhaint as léirmheas, dráma,
splancscéal nó scríbhneoireacht de shaghas ar bith.
Beidh mé ag súil go mór le bhur saothar a léamh agus
a fhoilsiú sa chéad eagrán eile.
Coinnigí oraibh ag scríobh, mar sin. Seolaigí saothar
chuig iriscomhar@gmail.com.
Bíodh ainm, rang agus scoil luaite le gach saothar.

Ceist
Feiceann muid an tragóid
Feiceann muid an bás
Ach níl ‘fhios cén fhadhb
Atá ina luí faoin gcás.
Pictiúir sa pháipéar
Scéalta sa nuacht
An gceapann muid dáiríre
Nach bhfuil gach duine ar aon luach?
An bhfuil muid ar an domhan seo
Chun cogaí a thosú?
Nó an bhfuil muid ann
Chun grá a leathadh?

Becky Ní Éallaithe
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
(Buaiteoir i gcomórtas náisiúnta SNAG, 2016)

Tuar Ceatha
Is mise an tuar ceatha
a shíneann thar do thigh
áilleacht sna dathanna
an t-am uilig
‘Chuile dhuine ar bís
is mé ag lonrú
Nach iontach an radharc
a bhronnaim orthu

Isobel Ní Nualláin
Coláiste Íosagáin, BÁC

Áine Ní Ghlinn (Eagarthóir)
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cinnte de go raibh ‘chuile rud ceart, agus chuala mé glórtha
ag teacht ón bhfuinneog. Isteach liom sa leaba agus é i gceist
agam a dhul ar ais a chodladh agus gan aird ar bith a thabhairt
ar an mbeirt taobh amuigh. Níor éirigh liom le ceachtar den dá
rud sin. Cé go raibh an bheirt ag cogarnaíl, cheapfá go raibh
siad díreach in aice liom.
“Tá siad ar iarraidh le trí lá, nach bhfui imní ar bith
ort?” a dúirt duine amháin. Buachaill a bhí ann, ní fhéadfadh sé
a bheith níos sine ná a deich. Bhí glór ard aige agus bhí sé ag
iarraidh a bheith ag cogarnaíl, ach ní raibh ag éirí rómhaith leis.
“Beidh siad go breá,” a d’fhreagair an cailín, a glór i
bhfad níos ísle ná an buachaill, “Tá siad in ann aire a thabhairt
dóibh féin. Anois bí ciúin, beidh sé anseo i gceann nóiméid.”
Bhí an cailín beagán níos sine, agus bhí an chuma
uirthi go raibh sí tinn tuirseach dá chuid ceisteanna. Bhí an
bheirt acu ciúin ar feadh cúpla nóiméad, ansin thosaigh an
buachaill ag feadaíl.
Ní raibh an buachaill go maith ag feadaíl. D’éirigh mé leis an
bhfuinneog a dhúnadh, le go mbeadh suaimhneas éigin agam.
Thriail mé an fhuinneog a tharraingt anuas ach bhí sí greamaithe. Bhrúigh mé amach tuilleadh í, ag ceapadh go scaoilfeadh
sé sin í, ach ní bhogfadh sí. Bhí sé ag éirí geal taobh amuigh
faoin am seo agus sháigh mé amach mo chloigeann, ag súil go
bhfeicfinn an bheirt, ach ní raibh siad ar an tsráid. Bhreathnaigh
mé síos agus suas an tsráid. Ní raibh siad ann. Bhí ‘chuile fhuinneog ar an bhfoirgneamh seo agus ar na cinn in aice linn dúnta.
Cheap mé go mb’fhéidir gur duine i gceann de na tithe eile a bhí
ann, ach ní raibh fuinneog ar bith oscailte. Bhí mé fós in ann an
buachaill a chloisteáil ag feadaíl.
Choinnigh mé súil ghéar amach, ach ní fhaca mé tada. Sa
deireadh, chonaic mé carr mór ag tiomáint suas an bóthar agus
phairceáil sé ag bun na sráide. Murach go raibh mé ag faire
amach ní bheadh an carr feicithe agam. Ní dhearna an carr
torann ar bith agus bhí sé deacair é a fheiceál i solas liath na
maidine, mar bhí sé dubh agus ní raibh solas ar bith lasta. Stop
an fheadaíl go tobann.
Cé nach bhfaca mé aon rud ag dul isteach ná amach as an
gcarr, chuala mé na doirse ag oscailt agus ag dúnadh. Las na
soilse istigh sa gcarr ar feadh cúpla soicind, sular múchadh
arís iad. D’imigh an carr leis, gan torann ar bith.

Beidh Siad go Breá
Dhúisigh mé i lár na hoíche and gan tuairim agam cén fáth ar
dhúisigh mé. Bhreathnaigh mé ar an gclog. Lig mé osna asam
nuair a chonaic mé nach raibh sé ach a cúig. Bhí mo sheomra i bhfad róthe. Ba chuma cé mhéad uair a chas mé agus a
d’iompaigh mé, ní raibh mé in ann a dhul ar ais a chodladh.
D’oscail mé an fhuinneog le beagán aeir a scaoileadh isteach sa
seomra, ag ceapadh go bhfuaródh sé síos mé ach ní dhearna sé
difríocht dá laghad. Ní raibh puth gaoithe ann. Cheana féin, bhí
solas lag liath le feiceáil idir na foirgintí in oirthear na spéire.
Tar éis dom thart ar fhiche nóiméad a chaitheamh ag triail
a dhul ar ais a chodladh, bhreathnaigh mé ar an gclog arís.
Shocraigh mé deoch uisce a fháil dom féin sa gcistineach. Bhí
an chistineach deas fuar i gcomparáid le mo sheomra. Bhí fuinneog ar oscailt, ach ní raibh madra ná carr le cloisteáil. Chuir sé
sin iontas orm, fiú ag an am seo den mhaidin, bíonn carranna le
cloisteáil ag bíopáil ar a chéile. Cuireann sé Mama soir, an chaoi
a mbíonn torann le cloisteáil ‘chuile am den lá, is cuma cén áit a
mbíonn tú. Deir sí nach mbíonn sí in ann díriú isteach ar thada
leis an torann uilig. Tá a fhios agam nach mbíonn aon duine eile
sa teach in ann díriú isteach ar thada leis an méid clamhsáin a
dhéanann sí faoi, ach sin scéal eile.
Bhí mé ag dul ar ais go dtí mo sheomra, gloine dheas fhuar
uisce i mo lámh agam, nuair a chuala mé torann ag teacht as
mo sheomra. Bhain sé geit asam agus thit an ghloine as mo
lámh, sular chuimhnigh mé go raibh mé tar éis an fhuinneog a
fhágáil oscailte. Rinne an ghloine thump beag nuair a thit sí, ach
níor thug mé aon aird air. Bhí an t-ádh orm gur ar chairpéad
a thit an ghloine, seachas ar an urlár adhmaid. Cheap mé go
mbeadh Deaide dúisithe agam agus go dtiocfadh sé isteach, ag
déanamh cinnte go raibh ‘chuile dhuine fós beo. Sin a tharlaíonn ‘chuile uair a chiceálaim m‘fhón nó mo leabhar amach
as mo leaba. Aisteach go leor, níor dhúisigh sé.
Chuaigh mé isteach i mo sheomra go sciobtha, le déanamh

Bhí mé cinnte gur cleas éigin a d’imir mo shúile orm a bhí ann,
agus chuaigh mé ar ais isteach sa leaba. Bhí mé i mo luí ar
mo chompord sa leaba arís, agus mé maraithe amach nuair a
chuimhnigh mé go raibh mé tar éis mo ghloine uisce a fhágáil
taobh amuigh den doras. Níor phioc mé suas í tar éis di titim
as mo lámh. Is dóigh go raibh an cairpeád báite. Bhí mé ag cuimhniú air seo nuair a thug mé faoi deara go raibh mé in ann na
carranna agus na héanacha a chloisteáil taobh amuigh. Dhún
an fhuinneog de phlab.

Aifric Ní Scolaí
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
(Bhuaigh an scéal seo duais Oireachtais 2015)
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Ag breathnú amach
an fhuinneog

Rithim Éabha

Ag breathnú amach an fhuinneog
Ag éisteacht leis an ngleo,
Ní túisce i mo shuí ná im’ sheasamh mé
Ag féachaint tríd an gceo.
Go leor ag dul trí mo chloigeann,
Na mothúcháin ag athrú gach nóiméad
Eagla i dtosach, ansin fios agus amhras,
Anisn faoiseamh agus éad.

Dúisím i rith na hoíche,
cloisim rithim i mo chluasa,
os mo chionn in airde
tá na plainéid ag gluaiseacht
- réalta mire ag clagarnaigh
ar nós seodra geal bruscair,
tá rithim mhór na cruinne seo
lán d’fhuinneamh agus d’fhuastar.

Sábháilte taobh thiar den fhuinneog
I bhfolach ón troid ‘s ón gcogadh
Íomhanna den fhulaingt i mo cheann
Do mo chéasadh is mé im’ chodladh.

Éabha Ní Neachtain
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Majella Nic Dhonnacha
Coláiste Cholmcille, Indreabhán

An tAgallamh
Shuigh mé i mo shuíochán is mé ag crith le heagla.
Bhí mé in ann an t-allas a mhothú
agus é ag sileadh síos m’éadan.
Shuigh mé i mo shuíochán, ag fanacht…

Rithim na maidine

Ní raibh mé in ann gíog ná míog a chloisint.
Bhí an pasáiste lán le daoine ach fós
ní raibh mé in ann faic a chloisint.
Bhí gach duine sa phasáiste an-neirbhíseach.

Rithim na maidine
na nósanna céanna
éirí ar a seacht
gach maidin mar a chéile.

Shuigh mé i mo shuíochán, ag fanacht.
Ghlaoigh siad amach an chéad duine eile
a bhí ag déanamh agallaimh.
Ghlaoigh siad m’ainm.

Titeann mo chodladh orm
agus mé ar tí éirí
deich chun a hocht
agus mé fós i mo luí.

Go tobann mhothaigh mé tinn.
Shiúil mé isteach sa seomra.
Chuir an t-agallóir ceist orm.

Béicígh ó thíos staighre Éirigh, a Phádraig
Ith do bhricfeasta
Fágfaimid láithreach.

Thit mé i laige!
Ciara Ní Scalláin
Coláiste Íosagáin,
BÁC

Pádraig N Ó hAiniféin
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
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An Linn Snámha
“An mbeidh tú fós anseo nuair a thagaim ar ais?”
“Sea. Beidh. Ach a Rebecca, cén fáth go mbíonn tú fós ag dul ann?
Tar éis na mblianta fada seo, ní gá duit bheith ag dul ann gach lá.”
Casann Rebecca agus amach léi. Siúlann sí ar na sráideanna
cúnga. Sleamhnaíonn a coiscéimeanna ar shioc na maidine.
Feictear an ghrian ag lonrú ar dhíonta na dtithe.
Tá an clog le cloisint agus í ag dúnadh an dorais taobh thiar di…
Dhéanfaidís an tsiúlóid chéanna arís amárach – mar a dhéanadh
gach lá.
Bhí a máthair ina suí ag bord na cistine agus cuma bhuartha
uirthi.
“Shiúil mé le Clarabelle go dtí an linn snámha.”
Lig a máthair osna agus chuir sí an cheist arís.
“Cén fáth go dtéann tú ann gach lá?”
An lá dár gcionn féachann an mháthair uirthi agus í ag siúl go dtí
an linn snámha ina haonair – mar a dhéanadh sí gach lá.
Muireann Nic Oitir & Róisín Ní Mheachair
Coláiste Íosagáin, BÁC

Timpiste ag an Trá
Lá breá brothallach a bhí ann. Bhí Rufus agus Orlaith ag an
trá. Bhí an trá dubh le daoine. Bhí daoine ag imirt sacair ar an
ngaineamh agus daoine eile ag snámh san uisce. Ansin tháinig
Seán chuig an trá freisin. Buachaill beag cúthail ab ea é. Bhí sé
ag bualadh le hOrlaith. Nuair a chonaic Seán Orlaith, thug sé
faoi deara go raibh a madra léi. Bhí eagla an domhain ar Sheán
roimh Rufus.
Madra ollmhór dubh ab ea Rufus, le súile gránna aige. Shiúil
Seán suas go neirbhíseach chuig Orlaith. Dúirt sé go raibh
eagla air roimh mhadraí. A luaithe is a dúirt Seán é sin, thit
liathróid ag a chosa, agus láithreach bonn thosaigh Rufus ag
rith i ndiaidh na liathróide. Chas Seán agus thosaigh sé ag rith.
Cheap Rufus go raibh Seán ag súgradh leis agus léim sé in
airde air. Thosaigh Seán ag caoineadh. Nuair a chonaic Orlaith
Rufus thosaigh sí ag gáire mar cheap sí go raibh Seán ag
pleidhcíocht ach go tobann rug Rufus ar Sheán. Lig Seán béic
as. Thuig Orlaith nach ag magadh a bhí sé. Bhí fuil ag teacht as
lámh Sheáin agus chuir sí glaoch ar an otharcharr.
Bhí fearg ar Sheán.
“Nach bhfuil aon smacht agat ar do mhadra? A amadáin!”
“Níl aon ghá leis sin!” arsa Orlaith. “Tá an t-otharcharr ag teacht
agus beidh tú ceart go leor”.
Tar éis fiche nóiméad thainig an t-otharcharr. Bhí Seán ag
caoineadh agus slua mór timpeall air agus bhi ruaille buaille ar
an trá.
Uaidh sin amach níor tháinig Seán cóngarach d ‘Orlaith arís.
Níor sheol sé aon téacs chuici. Níor chuir sé sin isteach ar
Orlaith in aon chor agus b’ é sin an turas deireanach a rinne
Seán go dti an tra. Ní dhéanfaidh an bheirt acu dearmad ar an
eachtra sin go deo.

As go brách liom ar scoil
Tá tús na seachtaine buailte linn. Thabharfainn míle
euro chun dul thar n-ais a chodladh arís, ach, faraor, is
go dtí an scoil atá mo thriall.
Ag tiomáint tríd an gCoill, tógann na tithe ildaite
m’aird. Is breá liom na dathanna seo a fheiscint ag
lasadh ar nós seodra geala i measc an chúlra dhorcha
atá againn an t-am seo den bhliain.
Cuireann dealbh Fungi an samhradh i gcuimhne dom,
na laethanta ar an trá, an tsaoirse ón scoil. Go tobann,
chím soilse na Nollag agus cuimhním nach fada uainn
an tsaoire sin, ar a laghad.
Tá deabhadh orm anois agus sinn buailte ar na soilse
tráchta. Iompaíonn siad dearg. Siúlann seanbhean
bheag trasna na sráide, go mall, mall, mall. Braithim
an clog: tic, toc, tic. Solas glas!
As go brách linn go barr an bhóthair.
‘Slán, a Mham,’ agus isteach liom ar scoil, go mear.
Éabha Ní Neachtain
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Lena Ní Dhúgáin, Cian Ó Buachalla agus Daithí Ó hUideas.
Coláiste Daibhéid, Corcaigh
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Áine

Oísin i dTír na nÓg

Is mise Áine
A bhí lá i mo shnámhaí iontach
Chaith mé in aer é
Chaill mé suim ann

Bean dháthúil ó Thír na nÓg
Ag marcaíocht ar each bán
Le draíocht speisialta
A chuir Oisín faoi gheasa

Bhíodh mé ag seoltóireacht
Chaith mé in aer é
Chaill mé suim ann

Saol sona le chéile
In áilleacht Thír na nÓg
Gan aon imní
Ach cumha Oísin

Bhíodh mé ag scríobh filíochta
Chaith mé in aer é
Chaill mé suim ann

Suas ar an gcapall leis
Gan aon chuimhne
Níor fhill sé ariamh
Ar Thír na nÓg

Bhíodh mé ag imirt peile
Chaith mé in aer é
Chaill mé suim ann

Peter Gormally
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin

Bhíodh mé ag imirt cispheile
Chaith mé in aer é
Chaill mé suim ann
Anois cá bhfuil mo thriall?
Cá bhfuil mo shuim?

I nGrá

Kate Ní Cheallaigh
Scoil Chuimsitheach Chiaráin
An Cheathrú Rua

Tháinig mé anseo
le haghaidh bliain amháin.

Niamh

Ach thit mé i ngrá
Leis an saol a bhí ann.

Niamh chinn órga i dTír na nÓg. Mheall sí
Oisín i bhfad ó bhaile ar a capall bán.
Is Niamh eile mise. Ní gruaig órga atá orm, buíochas le Dia.

Thit mé i ngrá le hoileán álainn,
Thit mé i ngrá le hInis Meáin
Maeve Ní Riain
Colaiste Naomh Eoin, Inis Meáin

Ní hé Oisín atá mise ag iarraidh a mhealladh - fós ar aon nós.
Níl aon chapall agam ach tá madra agam. Tyson an t-ainm
atá air - ní Bran ná Sceolán.

An Spéir

Caithfidh gur briseadh croí Niamh nuair nár fhill Oisín
Is mór é m’fhaitíos go mbrisfear mo chroíse freisin.

Blaincéad atá san atmaisféar
An fharraige bun os cionn
Gorm nó liath
Clúdaithe le scamaill
Bíonn sí ansin
Chuile lá
Chuile uair an chloig
Chuile nóiméad
Chuile shoicind

Céard a chuir i gcloigne mo mhuintire Niamh a thabhairt
orm?
Miotaseolaíocht na hÉireann?
An grá rómansúil?
Nó ar thaitin an t-ainm leo,
mar a thaitníonn sé liomsa?
Niamh Ní Ghríofa
Scoil Chuimsitheach Chiaráin,
An Cheathrú Rua

Cormac Ó Floinn
Coláiste Eoin, BÁC
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Éirí Amach, 1916

Na Reibiliúnaithe

Ó bhuamaí go tuambaí
Níor stop an cath.
Lean an marú, lean an troid
Go dtí an lá a rugadh saorstát.

Tá saighdiúr Sasanach i gcaolshráid dhorcha le reibiliúnach
ceangailte aige. Tá an saighdiúr ag fáil réidh leis an
reibiliúnach a chaitheamh agus an reibiliúnach ag béiceach.
“Dún do chlab, a reibiliúnaigh lofa!”
“Níl baint agat leis an tír seo. Bailigh leat ar ais go Sasana,”an
freagra borb a fhaigheann sé.
“An bhfuil tú ag ceapadh go bhfuil mé chun fágáil chomh
héasca sin? Cuimhnigh arís!”
“Ó! An mar sin é anois?
Tagann tuilleadh reibiliúnaithe timpeall an dá choirnéal,
raidhfil treoraithe i dtreo an tsaighdiúra.
“Scaoil saor é ó na rópaí sin agus lean muidne.”
Scaoileann an saighdiúir saor an reibiliúnach, a tharraingíonn
a ghunna uaidh agus a shánn roimhe é isteach i seanteach
dorcha.
“Ná déan é seo. Le do thoil, ná déan!” a screadann an
saighdiúr.
“Tá brón orm ach ní áit é seo d’arm Shasana.”
“Fan! Fan! Cén t-ainm atá ort?”
Ag an nóiméad sin caitheann an reibiliúnach an saighdiúr.
“Is mise Pádraig Mac Piarais,” a d’fhreagair sé os cionn an
choirp.
D’fhág siad an saighdiúr marbh sa seanteach agus d’imigh
siad amach.
Ag Ard-Oifig an Phoist tá an grúpa reibiliúnaithe tar éis
teacht isteach. Tá piléir ag imeacht i ngach áit agus neart
reibiliúnaithe marbh mórthimpeall. Cloiseann siad béic ó
shaighdiúr Sasanach agus tagann pléasc ollmhór ó thíos
staighre.
“Tá na Sasanaigh tar éis na doirse a phléascadh. Go tapa!
Éirígí! Éirígí!
Éiríonn na reibiliúnaithe agus téann siad chuig a gcuid
áiteanna. Tá meaisínghunnaí na Sasanach ag scriosadh na
háite. Tá Séamus Ó Conghaile leathmharbh ar an talamh is an
áit réidh le titim. Tagann pléasc eile.
Bhí sé in am géilleadh.

Throid siad le díogras,
Ní raibh trua le fáil,
“Cuir suas na gunnaí,” a chuala siad,
Ní raibh siad cloíte fós!
Bhí an creideamh láidir
Saoirse le baint amach,
Cibé olc nó gortú,
Ní raibh siad chun tabhairt suas!
Edel Ní Chróinín
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
(Buaiteoir i gcomórtas náisiúnta SNAG, 2016)

Seachtar Cróga
I 1913 tháinig sibh le chéile,
Tinn de na Sasanaigh
Ag crochadh thart, ag rith ár dtíre,
Níor éirigh libh i gcónaí
Níor chreid gach aon sa bhfís
Ach sibh, a sheachtar cróga,
Chreid sibh sa tsaoirse
Rinne sibh bhur ndícheall.
I 1916 chuir sibh bhur mbeatha
Ar an altóir ar son bhur dtíre
Fuair sibh bás d’Éirinn
Ag tabhairt saoirse agus seans
D’Éireannaigh a bhí le teacht
Murach sibh bheadh muid i ngreim,
I ngreim muiníl ag na Sasanaigh.

Tomás Mac Diarmada
Coláiste Cholmcille,
Indreabhán
(Buaiteoir i gcomórtas
Údáras na Gaeltachta
ar théama 1916)

Ryan Welby
Coláiste Cholmcille,
Indreabhán
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Máirtín

Comhrá

Bhí Máirtín i gcroílár na troda. Bhí sé ar dhuine den bhuíon
fear seo a bhí ag troid ar son shaoirse na hÉireann an Cháisc
úd sin i 1916.Teanntaithe istigh sa bhfoirgneamh bhí piléir
Shasanacha ag eitilt thar a cheann. Bhí torann milteanach ó na
buamaí a bhí ag pléascadh timpeall air agus bhí síon síoraí ina
chluasa. Is ar éigean a bhí sé in ann a lámh a fheiceáil roimhe
de bharr an méid deataigh a bhí bailithe sa halla. Bhí solas ag
teacht isteach tríd na fuinneoga ach ní dheachaigh sé níos faide
ná sin mar phlúch an deatach é. Bhí cosa Mháirtín ag greamú
den úrlár leis an bhfuil a bhí doirte air. Murach pléascadh na
Sasanach bheadh cloisteáil ag Máirtín ar screadach na bhfear
a bhí gortaithe. Nuair a bhuailfeadh na buamaí lasfadh an spéir
le lasracha móra buí, ag lasadh suas an fhoirgnimh ag an am
céanna. Bhí na coirp le feiceáil aige leagtha amach ag cúl an
halla.
Ag tógáil babhtaí ag gárdáil na ndoirse a bhí na fir agus tháinig
an uair go raibh ar Mháirtín an post a thógáil air féin ar feadh
cúpla uair a’ chloig. Shín saighdiúr éigin gunna chuige, é te
bruite de bharr an méid urchar a bhí caite as.
Amach le Máirtín chuig an doras agus chrom síos taobh thiar
de bhord a bhí iompaithe ar a thaobh mar chosaint. D’ardaigh
sé a ghunna agus thosaigh cith piléar ag teacht uaidh. An
mbeadh sé fós beo an t-am seo amárach, an smaoineamh a bhí
ag dul trína intinn? An bhfeicfeadh sé a ghrá geal arís choíche?
An mbeadh an t-ádh orthu? An mbeadh saoirse ag an tír de
bharr a n-iarrachta? Nó an gcuirfeadh ceann de na piléir seo a
bhí ag scinneadh thairis faoi láthair deireadh leis?
Ag Dia féin a bhí an freagra.

Buachaill: Cén fáth nach bhfuil tú amuigh ansin leis na
saighdiúirí eile, a Dheaid?
Deaid: Nach bhfuil tú ag iarraidh go mbeidh mé beo nuair
atá tú níos sine agus do chlann féin agat?
Buachaill: Tá cinnte ... ach tá Deaide Eoin agus Jack
amuigh ag troid ar son shaoirse na tíre. Nach bhfuil tusa
ag iarraidh an rud céanna?
Deaid: Tá fhios agat cheana féin go bhfuil mé ag iarraidh
neamhspleáchais ó na Sasanaigh ach nuair a bheidh an
troid thart agus na saighdiúirí básaithe teastóidh daoine
fós beo le haire a thabhairt dár dtír nua. An dtuigeann tú,
a mhac?
(Tagann deora le súile an bhuachalla)
Deaid: Bhfuil rud éigin fós mícheart?
Buachaill: Tá mé ag iarraidh a bheith bródúil asat, ní ag rá
le mo chairde go bhfuil tú sa mbaile ag déanamh tada.
(Briseann Sasanaigh an doras síos. Tagann siad isteach le
gunnaí. Tógann siad an deaide amach)
Buachaill: A Dheaide! A Dheaide! Tá mé bródúil asat. Is
tusa mo Dheaide!
Ná tógaigí uaim é!
(Cloiseann an buachaill torann gunna agus feiceann sé
fuil ag teacht isteach faoin doras. Fuil a Dheaide atá ann.)
Sadhbh Howlin
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
(Buaiteoir i gcomórtas Údáras na Gaeltachta
ar théama 1916)

Oisín Ó Fátharta
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
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Cairde uair den saol
Ní raibh mórán suime aige sa troid ná sa chogadh. B’fhearr leis an
tsíocháin is daoine ag réíteach le chéile nó ar a laghad iad a bheith
sibhialta lena chéile.
Chónaigh sé leis féin in árasán beag in aice na Life. Bhí a shaol
ar fad caite aige san áit seo ach anois bhí sé leis féin ann. Bhog
a thuismitheoirí amach go himeall na cathrach mar gur bhuail
tinneas athair Liam. Ní raibh a mháthair compordach ach oiread
leis an teannas a bhí le brath sa chathair le gairid. Bhí buíon ag lorg
neamhspleáchais ó na Gaill a bhí i gceannas na tíre is bhí daoine
míshocair airdeallach.
Ba leaid láidir cliste macánta croíúil é Liam. Ní raibh sé ach scór bliain d’aois. Bhí gruaig donn air is súile glasa. An mhaidin sin bhí sé
ar intinn aige dul isteach sa chathair le roinnt beatha úr a cheannach agus ansin cuairt a thabhairt ar a thuismitheoirí le haghaidh
dinnéir. Chaith sé air a chóta agus shiúil sé amach as an teach.
Díreach tar éis dó siopa an bháicéara a fhágáil is arán úr faoina
ascaill, chuala sé torann gunnaí. Thosaigh sé ag siúl níos scioptha
agus é beagán imníoch faoin am seo. Ní raibh sé ach fiche a cúig
nóiméad siúil ón teach. Níorbh achar fada é ach bhí air dul síos
Sráid Uí Chonaill fós. Chonaic sé duine ag rith ina threo ag éalú ó
thorann na ngunnaí.
Bhí Liam idir dhá chomhairle dul síos Sráid Uí Chonaill nó fanacht
i bhfolach go dtí go dtitfeadh an ciúnas athuair. Bhí eagla air anois
ach bhí an t-allas amach tríd. Choinnigh air ag siúl. D’fhan sé
chomh gar de na foirgnimh mhóra is a d’fhéad sé ionas nach
mbeadh sé amuigh gan foscadh is piléir á gcaitheamh.
Go tobann sheas fear amach ó ursain dorais agus
d’fhéach sé suas síos ar Liam. D’airigh Liam míchompordach ar an bpointe. Bhí fhios aige go mbeadh trioblóid
aige leis an bhfear seo.
“An tusa a bhí ann?” a deir mo dhuine le Liam.
Ní raibh fhios ag Liam céard faoi a raibh sé
ag caint.

“An tusa a bhí ann?” a dúirt an glór garbh arís. “Tá duine dár bhfir
féin ag cabhrú leis na Sasanaigh, ag tabhairt ainmeacha dóibh. An
tusa a bhí ann, a Liam?”
Bhí ionadh ar Liam go raibh aithne ag an bhfear seo air go dtí
gur fhéach sé arís air. Cara leis a bhí ann agus iad ag dul ar
scoil uair. Colm Ó Flaithearta. Buachaill ciúin a bhí ann an uair
sin ach ní raibh aon chosúlacht air go raibh sé ciúin a thuilleadh.
“Ní mise atá uait, a Choilm, níl mise ag iarraidh aon pháirt a
bheith agam san Éirí Amach seo.”
Chuir Colm a lámh isteach ina chóta agus tharraing sé amach
gunna.
Thuig Liam anois gur chreid Colm san Éirí Amach seo chomh
mór sin gur athraigh sé a phearsantacht.
Bhí an t-achrann timpeall ar a mbeirt seo ar an tsráid ag éirí
níos measa.
“Caithfidh mé imeacht anois sula bhfaighidh mé sáinithe san áit
seo agus na gunnaí sin á scaoileadh,” a deir Liam agus thosaigh
sé ag siúl síos an tsráid faoi fhoscadh na ndoirse athuair.
“Tá brón orm, a Liam, nílim in ann seans a thógáil,” arsa Colm
agus scaoil sé urchar i dtreo Liam.
Orlaith Ní Shé
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
(Buaiteoir i gcomórtas Údáras na Gaeltachta ar théama 1916)

9

COg Sept ARTFINAL.indd 9

10/10/2016 13:39

Cuimhní
“Tá na Sasanaigh ag teacht”, a scread mo Mhama.
“Dúnaigí na doirse nó tiocfaidh siad isteach.”
Ní raibh mé ach sé bliana d’aois ach bhí fhios agam ó mo
Dheaid céard a bhí ag tarlú agus thosaigh mé ag crith le heagla.
Ansin chuala mé scréachaíl is bhí fhios agam go raibh an troid
tosaithe. Is gearr go raibh mo chluasa tinn ó thorann na ngunnaí. Anois is arís, chloisfinn duine ag screadaíl nó ag caoineadh
agus déarfadh mo mháthair liom go raibh siad ceart ach bhí
fhios agam nach raibh sí ag inseacht na fírinne dom.
Go tobann bualadh cnag ar an doras. Cheapamar gur saighdiúir
a bhí ann ach ansin chuala muid glór mná. Bhí fhios againn
ansin cé a bhí ann. D’oscail mo Mhama an doras agus bhí triúr
ar an leac. Máire Bríd, a fear agus an gasúr. Dúirt siad linn gur
caitheadh amach as a dteach iad agus nach raibh aon áit eile
acu le dul.
Tháinig an oíche is tháinig an lá agus lean sé seo ar feadh cúig
lá. D’airigh sé chomh fada le bliain.
Bhí mé imníoch faoi mo chairde a raibh cónaí orthu thíos an
bóthar uainn.
Chuir Mama an taephota ar an mbord agus bhí muid díreach
suite chun bricfeasta nuair a chuala muid trí chnag arda in
aghaidh an dorais.
Na Sasanaigh! D’oscail Mama an doras agus ba bheag nár thit
sí nuair a bhagair saighdiúirí Sasanacha isteach rompu í. Thóg
siad fear Mháire Bríd i leathtaobh agus mharaigh siad é. Thosaigh chuile dhuine ag caoineadh le heagla. D’imigh siad mar
a tháinig siad agus is gearr ina dhiaidh gur chuala muid ar an
raidió go raibh an cogadh thart.
Tá mé seasca a cúig bliain d’aois anois ach i m’intinn tá sé
amhail is gur tharla sé inné!

Éirí Amach

Anthony Ó Gallachóir
Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Lúcas Mac an Tobair
Coláiste Eoin, BÁC

Nach gránna iad na Sasanaigh
A tháinig isteach inár dtír
Ag tógail ár gcuid tálún
Gan ceart acu dó.
Creideamh ‘s cultúr na tíre seo
Tarraingte ó chéile, curtha faoi chois.
Ach tar éis an méid sin tragóide
Mhúscail muintir na hÉireann
Caitheadh amach na Sasanaigh
Is bhí tír againn féin arís!
Oisín Ó Cualáin
Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Fliuch
Ag spraoi agus an ghrian ag taitneamh
Tá mé fliuch ach is breá liom é
San fharraige le mo chairde
Na tonnta ag bualadh i mo choinne
Tá mé fliuch ach is breá liom é
Ag snámh agus ag seoltóireacht
Tagann an fuacht agus mé ag snámh
Ag snámh le mo chairde
An lá deireanach den samhradh
An lá deireanach le bheith fliuch.
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Oíche Dé Domhnaigh
Tá mo shúile trom
Tá an spéir chomh dubh leis an súiche
Tá mo chloigeann ar philiúr
Is mé ag scríobh le peann luaidhe

Inis Meáin

Obair bhaile –
tá an ghráin agam air
Cé nach bhfaighim anois an méid
Is a gheobhainn anuraidh

I lár an gheimhridh agus é ag dóirteadh báistí
Ní mórán daoine a fheictear ag siúl na mbóithre
Istigh sna tithe ag ól cupán tae
Suíonn siad síos lena gcúl leis an aimsir

Cóipleabhair scaipthe
ar fud an tseomra
B’fhearr liomsa go mór
a bheith ag snámh nó ag iomramh

Meas tú an bhfuil a fhios acu an chiseach
atá á déanamh?
Eitilt curtha ar ceal agus báid fágtha ceangailte le céibh
Áilleacht an oileáin scriosta ó chósta go cósta
Inis Meáin millte lena gcuid claíocha ar fad leagtha
Ní fhaca éinne an oiread díobháil déanta ariamh

Aiste agus figiúirí
le bheith istigh maidin Dé Luain
Tá mé róthuirseach...
Rachaidh mé chun suain
Dara Madden
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin

Cathal Ó Fátharta
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin

Oileáin Árainn
Oileáin aoibhne i gCuan na Gaillimhe
Inis Mór, Inis Meáin agus Inis Oirr
Lán le Gaeilge aoibhinn

Teicneolaíocht

Eitleán, báid agus iad ag tarraingt
turasóirí ó gach áit

Is mise do ríomhaire
I gcónaí ansin
Ach an bhfeiceann tu choíche
An nádúr álainn binn?

Ár gcroí lán le smaointe
Roimh an turas trasna an tsúnda
An bhfuil áit níos deise ar domhan?
Ní cheapaim go bhfuil áit níos deise
Ná oileáin Árann

Is mise d’fhóin
Istigh i do mhála
Labhraíonn tú liomsa
In áit labhairt le do chairde

Peter Coyne
Coláiste Naomh Eoin, inis Meáin

An Abhainn

Is mise an teilifís
I mo shuí ar an mbord
Ní bhím sásta
Gan aon aird

Tá an abhainn cosúil le ribín san oíche
Ag teacht anuas ón sliabh
Téann sí abhaile leis an ngrian
Éiríonn sí ar maidin go moch

Is mise an teicneolaíocht
I gcónaí ansin
Ní féidir mé a sheachaint
Bím i gcónaí ansin

Óstán é do na hainmhithe
Cuid de shaol an duine í
Loiteann an abhainn rudaí
Ach loiteann gach duine í

Cara Nic Cionna
Coláiste Íosagáin, BÁC

Dean Ó Súilleabháin
Coláiste Eoin, BÁC
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Spóirt Aisteacha
I mí Márta na bliana seo caite, d’éirigh le Sky Sports cearta
craolacháin a fháil d’fhiche cluiche as comórtais uile-Éireann
Chumainn Lúthchleas Ghaeil. Ó shin i leith, tá iománaíocht
agus peil ghaelach tar éis níos mó lucht féachana a mhealladh
timpeall an domhain. Ní raibh a leithéid feicthe ag an lucht
féachana nua seo riamh. Chuir roinnt mhaith acu a gcuid tuairimí suas ar Twitter, ach go háirithe faoin iománaíocht. Agus
an rud céanna a bhí á rá acu ar fad. An rud céanna is a dúirt
carachtar Jason Statham sa scannán “Blitz” - gur “meascán de
haca agus dúnmharú” atá ann.
Cé go gceapaimid anseo in Éirinn nach bhfuil iománaíocht
chomh hait sin, ceapann roinnt daoine nach bhfuil spórt ar bith
chomh haisteach leis. Ach, faraor, tá spóirt ann atá i bhfad níos
aistí ná é, cuid acu dáinséarach agus cuid acu nach gceapfá go
bhféadfá “spórt ceart” a ghlaoch orthu in aon chor.
Tosóimid le ceann atá i bhfad níos dáinséirí ná mar a shílfeá:
iarnáil guaisbheartaíochta – nó “extreme ironing”. De réir an
Bhiúró um Iarnáil Guaisbheartaíochta, is é seo:
“an spórt dáinséarach is déanaí a mheascann an sceitimín a
bhaineann le spórt dáinséarach taobh amuigh agus an sásamh
a bhaineann le léine breá iarnálta”.
An rud atá i gceist leis seo ná go dtéann daoine chuig áiteanna

randamacha chun éadaí a iarnáil. Mar shampla, i mí Aibreáin
2011, chuaigh fear amháin amach i lár an mhótarbhealaigh
i Londain chun iarnáil a dhéanamh. I mí Bealtaine na bliana
céanna, d’éirigh le fear eile roinnt iarnála a dhéanamh agus é
san aer tar éis dó léimt ó bharr chnoic. D’éirigh le grúpa amháin
dul faoin bhfarraige chun roinnt éadaí a iarnáil.
Níl gach spóirt a bheidh á lua agam san alt seo dleathúil i
ngach tír. Mar shampla, caitheamh an fhir bhig. Sea, spórt atá
anseo ina gcaitheann fir mhóra láidre fir bheaga, agus dar
ndóigh, buann an fear mór a chaitheann an fear beag an fad
is faide. Deirtear gur briseadh an curiarracht domhanda sa
spórt nuair a chaith Sasanach darbh ainm Jimmy Leonard fear
a bhí ceithre troithe agus ceithre orlach ar airde, ar glaodh “An
Fathach Lenny” (go hiaróineach) air, fad aon troigh déag agus
cúig órlach i gcomórtas sa Bhreatain i 2002.
Ní haon ionadh go raibh fadhbanna dleathúla ag baint leis an
spórt, ach go háirithe i gCeanada, sa Fhrainc agus sna Stáit
Aontaithe. Thosaigh na fadhbanna dleathúla nuair a fuair
fear beag darbh ainm Midge bás in Florida. Deirtear gurb é
Midge an chéad fhear beag a caitheadh sa spórt ach faraor, b’
alcólach é agus bhuail sé a cheann ag ócáid de chaitheamh an
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fhir bhig agus fuair sé bás dá bharr. Ina dhiaidh sin chuir
eagraíocht darbh ainm an LPA – “Little People of America”
– i gcoinne an spóirt agus cruthaíodh dlí ina choinne. Fós
tárlaíonn ócáidí don spórt sa cheantar ach tá siad neamhoifigiúil toisc go bhfuil an spórt mídhleathach ann. Ach
níl caitheamh an fhir bhig in aghaidh an dlí i ngach stát
i Meiriceá, mar sin is í Ceanada an t-aon tír ar domhan
ina bhfuil caitheamh an fhir bhig go hiomlán in aghaidh
an dlí. Sea, tá an spórt beagáinín cruálach, ach caithfear
cuimhneamh go n-íoctar na céadta mílte dolar leis na fir
bheaga seo gach bliain.
Spórt amháin eile gur fiú trácht air ná an rás rolláil
cáise. Séard atá i gceist leis seo ná go scaoiltear rolladh
cáise síos cnoc géar agus caithfidh na hiomaitheoirí - a
scaoiltear soicind amháin níos déanaí - rith ina dhiaidh. Is
í an aidhm atá ag na hiomaitheoirí ná greim a fháil ar an
gcáis, rud a thugann an bua dóibh. Ach de ghnáth bíonn
an cháis róthapaidh agus toisc go bhfuil fána an chnoic
an-ghéar, titeann na hiomaitheoirí ar an mbealach síos,
fad is a bhíonn an cháis ag gluaiseacht ag luas suas le
dhá chileaméadar déag is céad san uair.
Toisc nach mbeireann na hiomaitheoirí ar an gcáis de
ghnáth, cuirtear líne deiridh ag bun an chnoic agus tugtar
an cháis mar dhuais don duine a thrasnaíonn an líne ar
dtús - seachas má imíonn an cháis ar strae ón gcúrsa,
má bhuaileann sé duine den lucht féachana san aghaidh
agus má bhriseann sé srón an duine sin, rud a tharla sa
chomórtas bliantúil in Gloucester i 1997.

AN FHARRAIGE
Is farraige mé atá lán le héisc
Téigh ag snámh i mo chuideachta
Ach bí cúramach mar tá mé contúirteach
Ná gortaigh mé le truailliú
Tá cumhacht mór agam
Déanann mé dámaiste mór don timpeallacht
Nuair atá tú ag iascaireacht
Ná déan dearmad ar do sheaicéad tarrthála
Níl mé ag iarraidh go dtarlóidh aon rud duit
Ná tóg mo chuid éisc
Is cairde liom iad
Is farraige mé atá le feiceáil
ar fud an domhain
Ar mhaith leat a bheith i mo chara?

Rónán ó Cúinn

Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin

An Lacha Ghránna

Tá a lán spóirt aisteacha eile ann freisin, ar nós Ficheall
Dornálaíochta agus Quidditch, ach, faraor, ní thugtar neart
airde orthu sa domhan soiniciúil seo!

Bhíodh mo sheanathair ag insint scéalta dom nuair a bhíos
óg ach ní cuimhin liom ach ceann amháin darb ainm An Lacha
Ghránna. Ba é an scéal san an scéal ab fhearr liom. Bhínn ag
cuimhneamh air i gcónaí.
Oíche Shamhna, chuaigh mise agus mo chairde go dtí tine
chnámh agus bhí ar gach duine scéal a insint. Bhíos ag
cuimhneamh ar feadh tamaill. Ansan, bheartaíos ar scéal na
lachan gránna a insint do gach éinne…
… Lá breá a bhí ann. Bhí Jimín agus Peats ag siúl síos an bóthar
chun dul chuig an bpáirc chun bia a thabhairt do na lachain.
Chuadar chuig na lachain agus bhíodar ag tabhairt an bhia dóibh.
De gheit, rith Muiris isteach agus bhuail sé na lachain. Ba é
Muiris an bullaí ar an mbaile - bhí sé gránna le gach leanbh a
mhair ann. Níor mhaith le Jimín ná Peats é in aon chor. Ansan,
dúirt Jimín le Muiris
‘Ná bí mar sin nó tiocfaidh an lacha ghránna agus íosfaidh sí tú!’
Bhí Muiris ag gáire. ‘An lacha ghránna, ha!’
An chéad oíche ina dhiaidh sin, bhí Muiris ina chodladh nuair a
chuala sé cnag ar an doras. Nuair a d’oscail sé an doras chonaic
sé lacha mhór bhuí le súile dearga. Rith sé síos an bóthar go dtí
tigh Jimín agus Peats agus dúirt sé leo go raibh brón air.
Leis sin, d’imigh an lacha ghránna abhaile.

Conall Mac Dhonnagáin
Coláiste Eoin, BÁC
(Bhuaigh an t-alt seo duais Oireachtais 2015)

Seán Ó Laoithe
Pobalscoil Chorca Dhubhne
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Seisiún Haiku
i gColáiste Feirste
Tagann an grúpa Léigh Leabhair - Labhair ar Leabhair le chéile
i gColáiste Feirste uair in aghaidh an téarma. Bíonn scoileanna
éagsúla i gceist agus bíonn téama ar leith acu agus imeachtaí
éagsúla bunaithe ar an téama sin.
Agus An Dúlra mar théama acu léigh na daltaí Haiku más é do
thoil é! le Gabriel Rosenstock. Daltaí ó dhá scoil a bhí i láthair
– Coláiste Feirste agus Scoil Ghramadaí Mhuire na mBráithre
Críostaí - nuair a thug an file Gabriel Rosenstock cuairt orthu.
Chuaigh siad uilig go Páirc na bhFál agus chuig an gCultúrlann
le bheith ina gcuid Tree Huggers don lá! Chuir na léitheoirí óga
cuilteanna le chéile agus chuir siad thart ar chrann iad.
Bhailigh na daltaí £574.50 do Fhíorchuilteanna - málaí codlata
do Dhaoine gan Dídean. Thug siad an t-airgead don Welcome
Organisation i mBéal Feirste agus thug ceardchumann na
múinteoirí £1000.00 dóibh fosta.

SEO CUID DE SHAOTHAR FILÍOCHTA NA nDALTAÍ:
ag siúl liom sa pháirc
ar lá breá deas Samhraidh
le mothú ón ngaoth
Owen Ó Maolchallann
Coláiste Feirste

lá breá sa samhradh
páistí ag súgradh
iad ag gáire leo
Maria Ní Lapáin & Úna Nic Aoidh
Coláiste Feirste
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ainmhithe beaga
ina gcodladh go sámh
fearthainn ag titim thart orthu
cat beag bídeach
an doras faoi ghlas
ag scríobadh na fuinneoige

Conleth Ó Mealláin
Scoil Ghramadaí Mhuire na mBráithre Críostaí

Daire Ó Murchú
Scoil Ghramadaí Mhuire na mBráithre Críostaí

grian an tsamhraidh
faoileán sa spéir
cac ar m’aghaidh
James Óg Mac Cába
Scoil Ghramadaí Mhuire na mBráithre Críostaí
an crann bocht
ina sheasamh go ciúin
ag croitheadh go gasta
Barra Ó hÉigeartaigh
Scoil Ghramadaí Mhuire na mBráithre Críostaí

an t-iora rua
ag rith suas crann
ag bailiú bia don gheimhreadh

fearthainn sa spéir
madadh ag siúl
éan ag ceol

Seán Ó Ceallaigh
Scoil Ghramadaí Mhuire na mBráithre Críostaí

Nathan Close
Scoil Ghramadaí Mhuire na mBráithre Críostaí

15

COg Sept ARTFINAL.indd 15

10/10/2016 13:40

Page 16
I notice you have left space for a picture
here – A picture of footprints on the
sand would be suitable here

Splancscéalta
Mar chuid de cheardlanna scríbhneoireachta a rinne siad i mi Bealtaine,
rinne daltaí Choláiste Eoin splancscéalta nó splancfhicsean a scríobh.
Is é an tuiscint a bhain na daltaí seo as splancfhicsean ná go dtugann an
scríbhneoir na nodanna ach go scríobhtar an sceal in intinn an léitheora.
Seo roinnt samplaí dá saothair …
Cupán tae le máthair mo chroí. An cupán deireanach?
Cá bhfios?
Phlab mé an doras i mo dhiaidh.
D’oscail arís é. Barróg. Barróg fhada.
Is muid ag déanamh ár mbealaigh i dtreo na cathrach ní raibh
gíog ná míog asainn. Ní raibh gá le caint. Bhíomar réidh.
Muintir na cathrach ar a sáimhín só, ag déanamh gnáthrudaí.
Níor sheasamar amach. Níor aithníodh muid. Beirt fhear ag siúl.
Bhí focail an fhorógra ag casadh thart i mo cheann. Bhí mé
réidh chun cainte. Réidh chun troda. Réidh chun an tír a
spreagadh. Ach eaglach. Eaglach nach n-aontóidís liom. Nach
n-aontóidís linn. Go gcaithfidís linn mar fhealltóirí.
B’fhéidir, b’fhéidir go bhfeicfidís sinn mar laochra, mar dhaoine
le haisling, le sprioc, le grá dár dtír.
B’fhéidir…

Shiúil an fear tríd an bhfásach. Tháinig sé chomh fada le
teach. Bhuail sé cnag se ar an doras. Osclaíodh é. Chuir fear a
bhí gléasta in éadaí bána fáilte roimhe. Isteach leis. Ní raibh
fágtha ach coiscéim amháin eile …

Cathal Ó Tuile
Coláiste Eoin, BÁC

Maitiú Mac an Tuile
Coláiste Eoin, BÁC

Cian Ó Nualláin
Coláiste Eoin, BÁC
Chuaigh an fear amach ag fiach. Bhí féasta ag na toirc.
Maidhc Ó Mearáin
Coláiste Eoin, BÁC
Táim ag siúl i gcoiscéimeanna m’athar. Ach táimse ag siúl sa
treo eile.
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Is bonnán í Éire a ghlaonn m’ainm lena guth aoibhinn as íochtar
na farraige. Mise i mo sheoltóir loinge ag freagairt an ghlóir. Dá
léimfinn isteach seans maith nach dtiocfainn amach.
Má éiríonn liom an faí a aimsiú agus má thagaim slán, beidh
rud níos áille agamsa ná mar a chonaic aon duine riamh.
Dayne Ó Dubharthuile
Coláiste Eoin, BÁC
Chas mé an eochair sa doras. D’athraigh mo shaol.
Conor Ó Coigligh
Coláiste Eoin, BÁC
Chas mé an eochair i ndoras trom an tsaoil. Osclaíodh é.
Chonaic mé mo thodhchaí os mo chomhair amach.
Conall Seaghach
Coláiste Eoin, BÁC
Agus mé ag glanadh teach mo Mhamó amach feicim
seaneochair…
Osclaím doras agus isteach liom san áiléar. Feicim bosca.
Osclaím é. Féachaim ar na pictiúir. Dúnaim an bosca. Níl ann
ach taibhsí.
Daire Wickham
Coláiste Eoin, BÁC
Shiúil an fear i dtreo a bháis. Chonaic sé …
Maidhc Ó Mearáin
Coláiste Eoin, BÁC
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Stair Oíche Shamhna

Mí na Samhna

Tá a lán suime agam i stair Oíche Shamhna. Is breá liom na
traidisiúin a bhaineann léi.
Ba iad na Ceiltigh na chéad daoine a thosaigh ag ceiliúradh
am speisialta darb ainm Samhain, b’shin tosach na bliana
nua dóibh. Bhí baint ag Samhain leis na mairbh mar go raibh
na laethanta ag éirí níos dorcha agus na plandaí ag fáil bháis.
Bhí bliain na gCeilteach roinnte ina dhá chuid: Bealtaine agus
Samhain. Ceiliúradh Samhain ar an gcéad lá de Shamhain agus
Bealtaine ar an gcéad lá de Bhealtaine.
Sa Bhreatain Bheag, bhí ainm speisialta acu ar an bhféile,
‘Nos Calan Gaef.’ Ainmeacha eile a bhí air ná ‘Hollantide’ agus
‘All Hallows Eve’ i mBéarla. Bhí a lán traidisiún ag na Ceiltigh
a bhain le Samhain. B’é deireadh an fhómhair é. Bhí féasta ag
na daoine darb ainm ‘Féile na Teamhrach’. Bhí ar gach duine a
thine féin a mhúchadh agus las draoi an chéad tine den bhliain
nua. Bhí an tine sin lasta ar chnoc in aice na Teamhrach.
D’athraigh na Críostaithe na traidisiúin cheilteacha. B’é an
chéad lá de Shamhain lá fhéile na Naomh Uile agus an dara lá,
sin lá na Marbh. Bhí na chéad fheistis Oíche Shamhna ann chun
scanradh a chur ar na púcaí. Faoin mbliain 1930, bhí traidisiún
an fheistis bhréige i Meiriceá. Bhí daoine fós ag déanamh
cultacha ach bhí a lán daoine á gceannach, chomh maith. Níor
thosnaigh ‘bob’ nó ‘breab’ i Meiriceá go dtí an Dara Cogadh
Domhanda. Bhí na páistí ag dul amach san oiche, ag Féile an
Bhuíochais, ag lorg bia ó na comharsain.
Tá súil agam go bhfuil níos mó ar eolas agat i dtaobh Oíche
Shamhna anois. D’fhoghlaim mé a lán faoi Oíche Shamhna mé
féin. Ceapaim go bhfuil sé an-suimiúil gur thosnaigh traidisiún
Oíche Shamhna in Éirinn.

Nuair a chuimhním ar mhí na Samhna, an chéad rud
a thagann isteach im’ cheann ná Mí na Marbh. Is mí
speisialta í seo chun cuimhneamh agus guí ar son na
marbh.
Téann daoine ó reilig go reilig chun paidir a rá
dá ngaolta agus dos na fíréin go léir. Le déanaí, bhí
aifreann speisialta ar Chnoc an Chairn, ar imeall
bhaile an Daingin. Bhailigh a lán daoine ann chun
guí ar son na ndaoine bochta a cuireadh ar thaobh
an chnoic i rith an Ghorta. Cuireadh na bochtáin seo
gan aon chónra ná cros os a gcionn mar ní raibh an
t-airgead ag a muintir chun iad a adhlacadh i reilig
cheart. Dúirt an sagart go raibh an t-aifreann seo
tuillte go maith acu. Ach ar nós an reiligiúin, tá an
traidisiún seo ag laghdú agus ag imeacht i léig.
Rud eile atá tábhachtach i mí na Samhna ná
an fheirmeoireacht. Caithfidh na feirmeoirí na
hainmhithe go léir a chur isteach sna botháin i
gcomhair an gheimhridh. Chomh maith leis sin,
bíonn ar na feirmeoirí na glasraí a chaomhnú. Is mí
ana-thabhachtach í seo do na prátaí, go mór mór tar
éis bliain chrua a chur isteach ar an bhfeirm. Ansan
bíonn an clabhsúr acu.
Ach is dócha gurb é an rud is tábhachtaí i mí na
Samhna ná Oíche Shamhna. Tá an nós seo tar éis athrú
go mór ón seansaol. Fadó, chiallaigh Oíche Shamhna
an oíche a d’fhill na mairbh ar an saol seo. Chuireadh
na daoine coinnle lasta ar an bhfuinneog chun fáilte a
chur roimh na hanamacha. Ní chuiridís aon bholta ar
na doirse agus d’fhágaidís bia agus uisce ar an mbord.
Chreid na seandaoine go mbíodh na hanamacha in
airde ar na frathacha ag féachaint cé a ghuífeadh
orthu. Ach na laethanta seo, tá an aird go léir ar na
haghaidheanna bréige agus ar na milseáin.
Má bhíonn tú amuigh i mí na Samhna, bí cúramach
mar ná dearmad go dtiteann oíche gheimhridh níos
tapúla ná cloch i bpoll móna!

Maxim Ó Súilleabháin
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Éabha Ní Neachtain
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
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Samhain

Samhain

Le teacht na Samhna
tagann an geimhreadh
tagann an fuacht
is an bás.

Samhain, an t-aonú mhí dhéag
Mí na Marbh í.
Tá an geimhreadh tar éis tosnú
Táimid buartha faoin bhfliú a fháil.

Le teacht na Samhna
téann na hainmhithe i bhfolach
ag feitheamh go foighneach
leis an earrach.

Tá na laethanta ag fáilt níos giorra.
Ní fada go bhfeicfimid Seosamh is Muire.
Tá na hoícheanta ag dul i bhfad.
Tá an fuacht ann, gan stad.

Téann an clog siar
le teacht na Samhna
oícheanta níos faide
laethanta níos giorra.

Tá an clog tar éis dul siar.
Tinte lasta, tá sé fíor.
Anraith, curaí is tae gan stad.
Beimid te teolaí sar i bhfad.

Bímid ag cuimhneamh ar na mairbh
le teacht na Samhna
ar ár ngaolta is ár gcairde
is na daoine a chuaigh romhainn.

Nílimid ag dul amach.
Táimid breá compórdach sa teach.
Teilifís ar siúl,
Fógraí Nollag. Ó! tá siad cool.

Padraig Ó hAiniféin
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Mí na Samhna tríocha lá.
Ceithre seachtaine, beimid go breá!
Beidh mí na Nollag againn ansin
Is beidh Daidí na Nollag ag bualadh linn

Samhain
Bíonn sé dorcha go luath
Téann an clog siar
Bíonn dath dearg ar na duilleoga
Is bíonn an mhaidin fuar.

Darragh Ó Murchú
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Bíonn tine i ngach tigh
Gaoth fhuar ag séideadh
Bíonn púcaí amuigh anois
Ag insint scéalta aosta.
Oíche Shamhna ag teacht
Milseáin á n-ithe
Daoine ag gléasadh suas
Iad amuigh sa dorchadas.
Is breá liom an t-am den bhliain
Na dathanna áille
Bíonn gach rud chomh ciúin
Is féidir liom smaoineamh

Conor Ó Murchú
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
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Lá Breá ag an Trá
Lá breá samhraidh a bhí ann agus thug mé féin agus mo chuid
cairde ár n-aghaidh ar an trá. Bhailigh muid gach a mbeadh
uainn - tuáillí, uachtar gréine, éadaí snámha agus picnic.
Síos linn. Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch agus bhí muid
tuirseach traochta nuair a shroich muid an trá. Scaip muid
amach ár gcuid tuáillí agus luigh muid siar chun dath gréine a
fháil. Níor sheas sé sin i bhfad. Tar éis deich nóiméad bhí Sinéad
agus Clíodhna ag fáil bháis ón teas agus tharraing siad síos
chuig an bhfarraige muid. B’aoibhinn le Sinéad agus Clíodhna
an snámh i gcónaí agus níorbh ionadh mór é go raibh siad ag
traenáil le bheith ina ngardaí tárrthala. Is cinnte go raibh am
maith againn ag snámh agus ag rásaíocht ach níor thóg sé i
bhfad go raibh ocras an domhain orainn. Rith muid suas an trá
arís agus d’ith muid chuile bhlas den phicnic.
Ansin luigh muid faoin ngrian arís mar nuair a bhíonn an bolg
lán, is mian leis an gcnámh síneadh.
Dhúisigh muid thart ar dhá uair a’ chloig níos déanaí.
Bhí slua mór bailithe thíos le taobh
an uisce. Chuaigh muid ar fad síos
chun a fháil amach céard a bhí
ag dul ar aghaidh.
Nuair a shroich muid an
t-uisce chonaic muid
go raibh deilf ag
snámh in aice leis an
trá. Bhí sé ag teacht isteach
chomh gar don trá go raibh
sé beagnach thuas ar an
ngaineamh.
Bhí chuile rud ag dul I
gceart go dtí go ndéarna
cúpla duine an cinneadh
dul isteach san uisce leis
an deilf. Cheapfá sa lá atá

inniu ann go mbeadh a fhios ag daoine gur ainmhithe fiáine iad
deilfeanna, ní peataí. Tar éis do na daoine dul isteach sa uisce,
shnámh an deilf píosa síos an trá chun éalú uathu ach níor
fhág na daoine aige sin é. Lean siad síos an trá é go dtí go raibh
siad in aice leis arís. An uair seo ní raibh an deilf chomh réidh.
Thosaigh sé ag bualadh a eireabaill go láidir, ach mo léan, bhuail
sé an duine ba ghiorra dó.
A fhad is a bhí sé seo ar fad ag tárlú bhí daoine ina seasamh
thart ag tógáil físeán ar a ngutháin. Bhreathnaigh mé féin agus
mo chuid cairde ar a chéile. Bhreathnaigh mé féin agus Katie
ar Shinéad agus Clíodhna. Is iad sin a bhíodh i gceannas ag
amanna mar seo.
“Cuir glaoch ar an ngarda cósta,” arsa Clíodhna. “Tá mise agus
Sinéad ag dul síos chun a fháil amach an bhfuil muid in ann aon
chúnamh a thabhairt.”
Thosaigh Sinéad agus Clíodhna ag rith síos an trá i dtreo
an duine a bhí gortaithe. Thóg mé amach m’fhón póca agus
ghlaoigh mé ar 999. D’iarr mé an garda cósta agus d’inis me dó
faoin timpiste. Dúirt sé go mbeadh sé linn chomh luath agus is
féidir.
Leis sin rith mé féin agus Katie síos chuig Sinéad agus Clíodhna.
Tráthúil go leor ní raibh faighte ag an duine ach buile amháin.
Cheap Sinéad agus Clíodhna go mbeadh sé ceart go leor ach
gurbh fhearr é a thabhairt chuig an oispidéal le bheith sábháilte.
Cúpla nóiméad ina dhiaidh sin tháinig na gardaí cósta. Bhí anmholadh acu do Shinéad agus do Chlíodhna agus dúirt siad gur
maith an rud é go raibh muid ann.
Caithfidh mé a rá go raibh lá maith againn ach nach é a bhí
ar m’intinn agam agus mé ag tabhairt m’aghaidh ar an trá an
mhaidin sin.
Maedhbh Ní Dhonaill
Coláiste Naomh Eoin Inis Meáin
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Saol an Oileáin

Braon Uisce

Ag siúl ar ais ón gcéibh
Leis an spéir dhubh dhorcha
Gruaig lán le gaineamh
Eadaí le boladh feamainne
Sin na hoícheanta a
chaitheann muid ar an oileán

Má smaoiníonn tú ar dhaoine a chónaíonn
ar an domhan
Tá na cosúlachtaí an-ghar don uisce san abhainn
Leis féin níl braoinín uisce in ann a lán a dhéanamh
Ach mar ghrúpa tá cumhacht an nádúir
in ann rud ar bith a scriosadh
Cosúil le daoine i ngrúpa - is féidir leis aghaidh
an domhain a athrú

Craic agus spraoi
Deora gáire,
Cuimhní a rinne muid
Cuimhní go deo

Lúc Mac Reannacháin
Coláiste Eoin, BÁC

Deirbhile Ní Chonbhuí
Colaiste Naomh Eoin, Inis Meáin

Báisteach
Scamall ag caoineadh
Báisteach ag titim
Páirc scriosta
Páistí ag caoineadh
Deora ag titim
Brionglóidí briste

Na hOileáin
Na trí hOileán Árainn amuigh sa bhfarraige
Inis Meáin sa lár.
Áit álainn agus difriúil í.
Easpa Béarla ach Gaeilge líofa ag
Muintir Inis Meáin.

Liam Ó Riain
Coláíste Eoin, BÁC

Sa Samhradh nó sa Gheimhreadh
Is í Inis Meáin an áit is deise ar domhan.
Na trí hOiléan Árainn amuigh sa bhfarraige
Inis Meáin sa lár.

Draíocht
an Uisce

Pádraig Ó Foghlú
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin

Cluiche inniu,
Cluiche camógaíochta.
Amach liom ar an bpáirc,
Séadann an fhéadóg.
Tá an sliotar agam
Os comhair an chúil,
Go tobann, ‘Clash!!!’
Thit mé ar an dtalamh,
An bhfuil mo chos bríste?
Tagann an bainisteoir chugam.
‘Chuir sé uisce ar mo chos
Beidh sí ceart go leor’
Ar aghaidh liom suas an pháirc arís
			
Líadan C-Fennell
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
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Na Séasúir …

Is é an tEarrach…

Nollaig Speisialta

Is é an tEarrach an t-am den bhliain
nuair a bhíonn na ba ag breith
agus bím ag obair go dian.

Slán leis an obair bhaile,
leis an scoil ar feadh seala,
Sall linn go dtí An Astráil
faoin ghrian dheas gheal.

Nuair a chím dhá chos ag teacht amach,
ligim scread: ‘tá an ghamhain ag teacht.’
Faighim rópa san aimsir fhuar
agus amach le gamhain ollmhór!

Saor ón mbáisteach
ón drochaimsir dhian;
thar n-ais lenár máthair
díreach mar a bhí;

Darragh ó Murchadha
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Lenár seanathair iontach,
fear uasal, mo laoch,
lenár n-uncail, ár n-aintín
agus ár ngaolta Astrálacha.

Padraig N Ó hAiniféin
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Sneachta Samhraidh
Tá an sneachta ag titim
Ag damhsa sa spéir
Mar leithscéal do pháistí
‘Bheith ag súgradh go saor
Tá fear sneachta ina sheasamh
Le cnaipí ‘gus cairéad
Tá na bláthanna faoin talamh,
agus iad in éad

An Nollaig

Tá an sneachta ag titim
Ag damhsa sa spéir
Tá saoirse ag na páistí
Amuigh faoin aer
Tá an ghaoth ag séideadh
Ag screadaíl le fonn
Dhéanfadh sé ciall ach gurb é an samhradh atá ann!

Prátaí rósta, turcaí nó gé,
bíonn sé go haoibhinn, bheimís caillte gan é
suí os comhair na tine ag féachaint ar scannán,
ag imirt cluichí is ag spraoi le bréagáin.

Is breá liom an Nollaig is gach a bhaineann léi
- máinséar, Íosa is aoirí sa bhreis
laethanta saoire, am don chlann,
sinne le chéile ag cur suas an chrainn

Soilse ag lonradh ar fud an tí,
réalta, coinnle, is stábla le tuí,
Daidí na Nollag, ag ligint mo scíthe.
Ag baint anuas na maisiúcháin, briseann sé mo chroí.

Gráinne Ní Chatháin
Coláiste Íosagain, BÁC

Darragh ó Murchadha
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
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An Fómhar
Crann sa bhFómhar
Crann gan éadaí
Scamall sa spéir
É ag cur báistí
Cuma gharbh air
Nuair a thiteann na duilleoga
Níl fágtha ansin ach coinleach
Agus croí briste an chrainn

Cogadh
Maidin chiúin Shathairn a bhí ann. An seachtar againn i
bhfolach i seomra beag ar chúl Ardoifig an Phoist, gan tada
le cloisteáil ach eagla ag scaipeadh tríd an tseomra. Nuair
a shroich lámh fhada an chloig meán lae thosaigh an rí-rá
arís. Buamaí ag pléascadh amuigh ar Shráid Uí Chonaill ag
déanamh damáiste do gach rud thart timpeall. Muid ar fad
ag croitheadh le gach torann a chuala muid. Gach urchar a
phléasc bhí an torann níos airde, na Sasanaigh ag teacht níos
gaire. Gan smaoineamh ar bith thriail muid éalú ó dhoras beag
ar chúl na hArdoifige.
Ní raibh aon Sasanach le feiceáil ar chúl an fhoirgnimh.
Rinne muid ár mbealach chuig an gcéad sráid eile agus muid
ag crochadh linn duine dár gcuid féin a bhí gortaithe de bharr
na troda.
Tháinig muid trasna ar theach beag. Bhí glas ar dhoras an
tí. Fuair mé mo ghunna agus chaith mé leis an doras chun an
glas a bhaint. Nuair a d’oscail sé chonaic muid go ndeachaigh
an piléar trí ghualainn athar agus trí chliabhrach cailín óig a
bhí thart ar chúig bliana déag. Bhí an t-athair caite siar le balla
ag caoineadh le pian. Rith muid chun cúnamh a thabhairt mar
go raibh neart de seo feicthe againn le tamall anois. Gan muid
ach chomh fada leis an athair chonaic muid nach raibh cor
as an gcailín óg álainn a bhí anois ina luí ar an talamh agus
lochán mór fola timpeall uirthi.
Ag an nóiméad sin thit mé ar mo ghlúine agus líon mo chroí
le brón.

Conor Ó Muircheartaigh &
Alastair Mac Reannacháin
Coláiste Eoin, BÁC

Gráinne Nic an Iomaire

Teacht le Chéile

Coláiste Cholmcille, Indreabhán
(Buaiteoir i gcomórtas náisiúnta SNAG, 2016)

Muid ar fad ag teacht le chéile,
An chuid is mó againn gan airm
Faitíos, eagla agus imní orainn
Teannas san aer, díogras sa gcroí,
Cén bealach a thabharfadh muid faoi?

Cogadh
Brón i mo chroí
Deora i mo shúile
Dóibh siúd atá fágtha
Chun na píosaí a phiocadh suas.

Ag tnúth le neamhspleáchas agus saoirse
Ag súil le faoiseamh,
Drogall orainn roimh an marú agus troid
Gnáthdhaoine tar éis dóthain a fhulaingt
Ag brath orainn le stop a chur leis.

Sinéad Ní Chonghaile
Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Eileanóir Ní Fheinneadha
Coláíste Cholmcille, Indreabhán
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A leagan féin den chluiche Pokémon Go
ag Aidan Courtney ó Choimicí Gael.
An mbainfeadh aon duine agaibh triail as stiallchartún
de do chuid féin a dhéanamh?
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Má tá tú sásta triail a bhaint as, seol chugainn é
(dubh agus bán) ag iriscomhar@gmail.com
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