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

Eagarfhocal
Míle buíochas le gach duine a
chuir scéalta, ailt, splancfhicsean,
léirmheasanna agus dánta isteach
ar chomórtas COMHAR ÓG roimh an
Nollaig.
Bhí an moltóir, Réaltán Ní Leannáin,
thar a bheith sásta leis an gcaighdeán
agus rinne sí cinneadh roinnt
duaiseanna aitheantais a bhronnadh
chomh maith leis na duaiseanna a bhí
beartaithe againn.
An t-aon rud a chuir díomá uirthi
siúd (agus ormsa, mar eagarthóir)
ná gur tháinig an-chuid iarratas ó
scoileanna áirithe ach go raibh go leor
leor scoileanna nár chuir aon iarratas
isteach ar aon chomórtas.
Comhghairdeas leo siúd a bhuaigh
duaiseanna. Beidh na hiarrachtaí a
fuair duaiseanna le léamh san eagrán
seo agus foilseofar cuid den saothar
eile amach anseo.

Seo thíos liosta
na mbuaiteoirí:
Comórtas Sóisearach

Alt

1ú Duais: Oisín Ó Coisdealbha, Coláiste
Chroí Mhuire, An Spidéal, Co na Gaillimhe

Alt

Gearrscéal

1ú Duais: Hannah Nic Fhlannchadha,
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal,
Co. na Gaillimhe

1ú Duais: Seán Breathnach, Coláiste Eoin,
Baile Átha Cliath

2ú Duais: Róise Ní Chatháin,
Coláiste Feirste, Béal Feirste
Duais Aitheantais: Louí Mac Thaidhg,
Coláiste Feirste, Béal Feirste

Gearrscéal
1ú Duais: Fiona Ní Chonchúir, Coláiste
Chnoc na Labhras, Luimneach
2ú Duais: Ava Ní Chearbhaill, Colaiste
Chnoc na Labhras, Luimneach
Duais Aitheantais: Trudy Ní Lochlainn,
Coláiste Chnoc na Labhras, Luimneach

Filíocht
Áine Ní Ghlinn (Eagarthóir)

Comórtas Sinsearach

1ú Duais: Caitlín Ní Ghrádaigh, Coláiste
Chilliain, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath
2ú Duais: Clodagh Ní Riagáin & Jennifer Ní
Dhomhnaill, Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí,
Co Chiarraí
Duaiseanna Aitheantais:
Keelin Ní Laoire, Scoil Mhuire,
Béal Átha an Ghaorthaidh, Co Chorcaí
Seánna Ní Chonghaile, Coláiste Feirste,
Béal Feirste
Caitríona Ní Mhathúna,
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal
Hannah Nic Fhlannchadha,
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal
Ella Ní Chonchúir, Gaelcholáiste Chiarraí,
Trá Lí, Co Chiarraí

Comórtas Próis

Táimid chun comórtas eile a bheith
againn anois:
Bronnfar dearbháin One4All €50 ar na
saothair is fearr. Beidh 6 dhuais againn.
Bronnfar 3 dhuais sa rannóg
shinsearach (Bliain 4 - 6) agus 3 dhuais
sa rannóg shóisearach (Bliain 1 - 3).
Beidh saoirse ag an moltóir a rogha féin
a dhéanamh.
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Filíocht
1ú Duais: Laoise Nic Lochlainn, Coláiste
Mhuire, Cabra, Baile Átha Cliath
2ú Duais: Shonadh Ní Dhiomsaigh,
Coláiste Mhuire, Cabra, Baile Átha Cliath
Duais Aitheantais: Maria Ní Mhaoildeirg,
Coláiste Feirste

Splancfhicsean
1ú Duais: Ben Mac an Ghearr, Coláiste
Eoin, Baile Átha Cliath
2u Duais: Daragh Ó Duibhir Baoill,
Coláiste Eoin, Baile Átha Cliath

Léirmheas
1ú Duais: Daragh Ó Duibhir Baoill,
Coláiste Eoin, Baile Átha Cliath
2ú Duais: Oscar Ó Fearghaile,
Coláiste Eoin, Baile Átha Cliath
Chomh maith leis na hiarrachtaí a fuair
duaiseanna feicfidh sibh san eagrán seo
roinnt scéalta agus dán amháin a bhuaigh
duaiseanna i gcomórtais liteartha an
Oireachtais in 2019.
Comhghairdeas libh go léir agus coinnígí
oraibh ag scríobh.
Maidir leis an gcéad eagrán eile de
Comhar Óg, tá roinnt dánta a seoladh
chugainn roimh an gcomórtas seo agus
roinnt dánta nár bhuaigh duaiseanna sa
chomórtas ach a rabhamar an-tógtha leo.
Foilseofar cuid acu sin in Eagrán 15.

Seolaigí SCÉAL, SPLANCFHICSEAN,
LÉIRMHEAS nó ALT chugainn roimh an
30ú Aibreán.
CAITHFIDH gach saothar a bheith
clóscríofa agus caithfidh sibh an bhliain
ina bhfuil sibh a lua ag bun an tsaothair.
Seolaigí bhur n-iarratais chugainn ag
gno@comhar.ie

Mícheál

‘Sílim go bhfuil sé in am agat dul abhaile
anois.’
Bhí an freastalaí beáir imníoch go raibh
an iomarca ólta ag Mícheál.
Theastaigh ó Mhícheál leanúint ar
aghaidh ag ól. Bhí sé sa teach tábhairne i
ndiaidh dó lá uafásach a chur isteach.
‘Nuair a rithim amach as airgead.’
Ba dhuine cumasach, éirimiúil é. Cé
nach raibh mórán airgid aige riamh bhí
sé i gcónaí cinnte dearfach go mbeadh sé
saibhir lá éigin.
Ach ó thosaigh sé san ollscoil bhí brú
mór air. Agus a chairde go léir ag ól agus
ag glacadh drugaí, bhíodh seisean ag
staidéar dá chúrsa dlí. Dhéanaidís magadh

faoi.
‘Cad é an difríocht idir dlíodóir agus
slíodóir? Litir amháin!’
Níor lig sé dóibh cur isteach air riamh
agus chuir seo isteach orthu siúd. Ba
dhaoine suaracha iad agus ní raibh siad
chun stopadh go dtí go bhfuair siad
freagairt uaidh, Bhí a fhios ag Liam - duine
de chairde Mhíchíl - conas an freagairt sin
a fháil.’
Níos luaithe ar maidin tháinig Liam chuig
teach Mhíchíl.
‘Go raibh míle as ligean dom do chóta a
úsáid inné, a Mhíchíl.’
Ní raibh sa chóta ach leithscéal le bheith
ansin, áfach.
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Bhí a fhios ag Liam go mbeadh rang
ollscoile ag Mícheal agus nuair nach raibh
Mícheál ag féachaint, chuir Liam druga
fíorláidir isteach i gcupán caife Mhíchíl.
Shíl Liam go raibh Micheál róthógtha leis
an ollscoil agus gur chóir dó níos mó ama a
chaitheamh lena chairde.
Phioc Mícheál an cupán suas len é a
thabhairt leis.
D’imigh siad beirt leo amach an doras.
‘Feicfidh mé ar ball tú,’ arsa Liam. ‘Bíodh
lá maith agat.’
D’imigh Mícheál leis chun na hollscoile
agus an caife á ól aige.
Mhothaigh Mícheál aisteach agus é ag
siúl trí dhoirse na hollscoile. Mhothaigh a

bholg folamh cé go raibh béile breá blasta
aige uair an chloig roimhe sin. Shiúil sé
isteach sa seomra ranga. Thosaigh cailín
ag labhairt leis. Sarah an t-ainm a bhí
uirthi.
‘Haigh,’ a dúirt Sarah.
Bhí Mícheál an-tógtha le Sarah chomh
fada agus ba chuimhin leis ach ní raibh sé
riamh muiníneach go leor le labhairt léi.
‘Hhhhhhhhhhhhh!’
Rinne sé iarracht labhairt ach níor
tháinig na focail amach.
Bhreathnaigh Sarah air amhail is go
raibh dhá chloigeann air. Rinne sé iarracht
labhairt arís. Thosaigh seile ag sileadh óna
bhéal.
‘Hhhhhhh!’
Thosaigh a lámh ag croitheadh agus
bhraith sé go raibh a éasafagas trí thine.
Thit sé go talamh de phlab. Bhí gach
duine ag breathnú air. Bhí sé fós ina
dhúiseacht ach ní raibh a inchinn ag obair
i gceart ar chor ar bith. Bhí sé ag lúbarnaíl
mar a bheadh iasc gan uisce.
Ní raibh a leithéid feicthe ag Sarah
riamh.
‘Faigh cabhair,’ a scread sí.
Bhí sé ródhéanach, áfach. Stad Mícheál
de bheith ag bogadh. Bhí sé ina luí gan
gíog ná míog as.
Bhí Mícheál san ospidéal nuair a
dhúisigh sé faoi dheireadh. Bhí léachtóir
ollscoile ag bun na leapa.
‘Deas tú a fheiceáil arís, a Mhíchíl,’ ar
seisean. ‘Conas atá tú?’

‘Céard?’ arsa Mícheál.
Mhothaigh sé go breá. Níor thuig sé cén
fáth a mbeadh ceisteanna mar seo á gcur
air.
Ná níor thuig sé go raibh sé san
ospidéal.
‘Nach cuimhin leat? Ghlac tú drugaí.
Níor réitigh siad le do chorp.’
Chuir an abairt sin déistin ar Mhícheál.
‘Ní ghlacfainn drugaí dá dtabharfá míle
euro dom, a dhuine uasail. An bhfuil tú
as do mheabhair? An é go bhfuil drugaí
glactha agat féin?’
Ní raibh aon chuimhne ag Mícheál ar an
eachtra tubaisteach a tharla níos luaithe.
Thóg an léachtóir a ghuthán amach
as a phóca agus thaispeáin sé físeán do
Mhícheál. An teideal a bhí air ná Leaid as
a mheabhair ar drugaí ag iarraidh labhairt
le cailín.
Ba bheag nár thit Mícheál i laige nuair
a chonaic sé an físeán. Nuair a bhí sé
feicthe aige thosaigh sé ag caoineadh.
Níor thuig sé conas a tharla seo dó.
‘Tá an t-ádh ort go bhfuil an t-ospidéal
chun tú a ligean amach,’ arsa an léachtóir,
‘ach sí an fhadhb ná go bhfuil an ollscoil
chun tú a chaitheamh amach freisin.’
D’fhág an léachtóir an seomra chun
ligean do Mhícheál an t-eolas seo a
thuiscint i gceart. Bhí Mícheál trína
chéile. Gach rud ar oibrigh sé dó riamh
imithe amach an fhuinneog.
B’shin gach rud a tharla sula
ndeachaigh Mícheál go dtí an teach
tábhairne. Bhí sé ina shuí ansin ina aonair
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ag ól pionta i ndiaidh pionta nuair a shiúil
Liam isteach. Chuir sé a lámh ar dhroim
Mhíchíl.
‘Beidh lá eile ag an bPaorach,’
ar seisean.
D’fhéach Mícheál ar Liam. É fós trína
chéile.
‘Conas a tharla seo? Níor ghlac mé
drugaí riamh i mo shaol.’
‘Ghlac!’
‘Conas?’
‘Chuir mise i do chupán caife iad níos
luaithe.’
D’athraigh aghaidh Mhíchíl ó bhrón
go fearg ar chloisteáil na bhfocal sin dó.
Bhí an duine a scrios a shaol ina shuí in
aice leis. Níor thuig Liam an dochar a bhí
déanta aige.
‘Anois,’ arsa Liam, ‘is féidir leat díriú
amach anseo ar do chairde in ionad ar an
ollscoil amaideach sin.’
Bhuail Mícheál Liam san aghaidh leis an
bhfórsa ar fad a bhí ina chorp. Bhí iontas
mór ar Liam. Bhuail Mícheál arís agus arís
eile é. Ar deireadh thit Liam go talamh.
Rug Mícheál ar ghloine. Bhris sé é ar
cheann Liam.
Ní raibh fágtha ansin ach corp. Bhí Liam
marbh ar an urlár.
Nuair a tháinig na gardaí chun é a
ghabháil bhí Mícheál imithe.

Seán Breathnach
Coláiste Eoin, BÁC

Zombaí
Níl a fhios agam cá háit le dul
Tá siad gach áit
Craiceann chomh glas le Frankenstein
Éadaí cosúil le héadaí s’agamsa
Ach salach agus stróicthe
Súile ag stánadh orm mar thargaid
Fuaim fhíochmhar le hocras domsa

Maria Ní Mhaoildeirg
Coláiste Feirste, Béal Feirste

Rithim amach
as an scoil gach lá
Tá na guthana seo ag rith timpeall i mo cheann
Ach nuair a fhéachaim timpeall níl éinne ann
Rithim amach as an scoil gach lá
Níl fhios ag éinne cén fáth
Táim róscanraithe chun labhairt amach
Mar sin ní ligim éinne isteach

An Geimhreadh

Caitheann na daltaí eile mo chuid leabhar
Ceapaim go bhfuil mé chun dul as mo mheabhair

Táim ag súil go mór leis an nGeimhreadh
Nuair a thiteann an dorchadas san oíche
Bíonn an teocht ón tine sólásach
Bíonn gach uile dhuine áthasach
Mar go bhfuil siad teolaí taobh istigh
Agus sábháilte ón bhfuacht oighreata taobh amuigh
Sin an fáth go bhfuilim ag súil go mór leis an nGeimhreadh

Téim abhaile gach lá agus tosaím ag caoineadh
Tá go leor deor le linn snámha a líonadh
Rithim amach as an scoil gach lá
Níl a fhios ag éinne cén fáth
Téim abhaile agus tosaím ag caoineadh
Tá go leor deor le linn snámha a líonadh

Níl aon rud níos fearr
Ná an radharc den sneachta úr
Ritheann tú amach chun féachaint air
Cé go bhfuil sé fuar bíonn tú
Ag féachaint ar na spitheoga beaga bána
Ag titim anuas ón spéir
Táim ag súil go mór leis an nGeimhreadh

Scriosann na daltaí eile mo chuid leabhar
Ceapaim go bhfuilim chun dul as mo mheabhair
Tá eagla orm labhairt amach
Mar sin dúnaim mé féin isteach

Laoise Nic Lochlainn

Caitlín Ní Ghrádaigh

Coláiste Mhuire, Cabra, BÁC

Coláiste Chilliain, Cluain Dolcáin, BÁC
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Metallica

S&M: Ceolchoirm &
dlúthdhiosca Metallica

amhail is gurb iad Metallica dordlíne an amhráin. An ceol simplí a
bhíodh á sheinnt acu ag an am sin is cúis leis seo.
Amhráin shamplacha den stíl seo is ea The Memory Remains
ach is sna hamhráin mhalla a shroicheann an dlúthdhiosca an
buaicphointe ó thaobh chaighdeán an cheoil de. Tá fuaim álainn
ag an gceol bog seo nasctha leis an gceolfhoireann agus is
iad na hamhráin ar nós The Outlaw Torn agus Until it Sleeps na
hamhráin is fearr ar an ndlúthdhiosca.
Ní dlúthdhiosca é seo a thaithneodh le gach duine de lucht
leanúna Metallica. Tá fuath ag bunlucht leanúna Metallica don
cheol a chas siad níos déanaí ina gcuid dioscliostaí de bharr a
n-athrú stíle (agus an t-ísliú caighdeáin) a tharla sna nóchaidí
agus tá an dlúthdhiosca seo lán le hamhráin ón tréimhse seo.
Ó am go chéile loiteann an cheolfhoireann déine agus cumhacht
an cheoil thrash. Ach é sin ráite, ceolchoirm den scoth a bhí
anseo agus b’fhéidir gur cheann de na ceolchoirmeacha is fearr
riamh é seo. Táim ag súil le hardchaighdeán an dlúthdhiocsa a
thiocfaidh as.

Is banna é Metallica a athraíonn go minic. Tá réimse leathan
fuaimeanna acu ó mhiotal thrash go bailéad mall agus is léir gurb
í éagsúlacht an bhanna an rud a spreag na milliúin duine chun
éisteacht lena gcuid ceoil.
I 1999, sheinn siad i gceolchoirm S&M in éineacht le
Ceolfhoireann San Francisco, le Michael Kamen mar stiúrthóir.
Rinne siad an cheolchoirm sin in onóir do Cliff Burton,
seinnteoir bass Metallica agus scoláire ceoil chlasaicigh a fuair
bás i 1986.
Cé go bhfuil nasc láidir idir ceol thrash agus ceol clasaiceach
ní raibh duine ar bith cinnte cén caighdeán a bheadh ar an
ndlúthdhiosca a eisíodh tar éis na ceolchoirme.
Cuireann an cheolfhoireann le stíleanna éagsúla Metallica ar
bhealaí difriúla. Don cheol thrash mar shampla, úsáidtear é chun
tacú le cúlra an cheoil, é ag déanamh armóine leis an mbanna
anseo.
Don stíl rac-cheoil chrua bunaithe ar na gormacha (na blues)
a sheinn siad sna nóchaidí bíonn an cheolfhoireann sa chúlra

Daragh Ó Duibhir Ó Baoill
Coláiste Eoin, BÁC
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COLÁISTE
FEIRSTE
TRÍ THINE

i mo rang eolaíochta nuair a bhuail an t-aláram dóiteáin. B’éigean
don mhúinteoir eolaíochta s’againne Rút muid a ghlacadh amach
chuig an áit a bhfuil na botháin suite. Bhí eagla an chraicinn orainn
go léir nó bhí muid ábalta an toit dhubh agus lasracha dearga, buí
agus oráiste a fheiceáil go soiléir. Nuair a shiúil mé amach bhí mé
ábalta cairde s’agam agus na ranganna eile a fheiceáil i scuaine
leis na múinteoirí. Bhí na múinteoirí ag glacadh rolla na ranganna.
Chuala mé i bhfad uaim na hotharchairr agus na hinnill dóiteáin
agus a chuid bonnán ag séideadh go hard. D’amharc mé thart faoi
choinne mo chol ceathair Cóillín ach ní raibh sí le feiceáil in áit ar
bith. Chuir mé ceist ar gach duine an bhfaca siad í ach ní raibh eolas ag duine ar bith. Bhí eagla an domhain orm. Mar sin de chuaigh
mé chuig scuaine ranga mo dheirféar Sorcha agus thug mé barróg
ollmhór di. Dúirt mé léi nach raibh mé ábalta Cóillín a fheiceáil in
áit ar bith. Bhí sí féin buartha mar a bhí mé féin. Ansin go tobann
chuala mé glór beag galánta ag scairteadh m’ainm agus cé a bhí ann
ach mo chol ceathrar galánta Cóillín, bhí mé ar bís.”
Dar leis an bhriogáid dóiteáin agus príomhoide na scoile, beidh
ar dhaltaí Choláiste Feirste freastal ar GhaelCholáiste Dhoire agus
roinnt scoileanna eile ar feadh bliana ar a laghad nó tá fíordhrochdhóigh ar fhoirgneamh na scoile. Is cinnte go bhfuil buíochas
mór tuillte ag gach duine a chuidigh le Colaiste Feirste inné idir
an bhriogáid doiteáin, Ghaelcholáiste Dhoire, scoileanna áitúla, na
hotharlanna agus pobal iomlán Iarthar Bhéal Feirste. Ar ndóigh, Ar
scáth a chéile a mhaireann na ndaoine.

Tharla eachtra uafásach i mBéal Feirste nuair a chuaigh Coláiste
Feirste trí thine i bhfaiteadh na súl gan rabhadh. Bhí na lasracha le
feiceáil den chéad uair maidin inné i dtrátha a 10 a chlog. Bhí brón
an domhain ar phobal iomlán Choláiste Feirste agus an cheantair máguaird nuair a chonaic siad na bladhairí fíochmhara ag léimneach sa
tine. Cuireadh fios ar an bhriogáid dóiteáin agus tháinig siad ar nós
na gaoithe ach ar an drochuair bhí siad rómhall. Bhí an Coláiste faoi
chraos tine ag an phointe sin. Bhí daltaí agus foireann na scoile ar
crith le heagla agus ag caoineadh uisce a gcinn.
Ag an phointe seo níl a fhios ag an bhriogáid dóiteáin cad é mar
a thosaigh an tine. Dar le hoifigeach dóiteáin amháin, glacfaidh sé
bliain ar a laghad go dtí go mbeidh an scoil ar ais mar a bhí. Dar leis
an bhriogáid dóiteáin, thosaigh an tine sa seomra teicneolaíochta.
Is cosúil go bhfuair 68 duine bás agus go ndeachaigh ar a laghad
489 (idir dhaltaí agus mhúinteoirí) chuig an ospidéal. Cé go bhfuil
an scoil go fóill trí thine, deir an bhriogáid dóitéain go bhfuil an
tine faoi smacht anois.
Ar an drochuair, beidh ar na daltaí dul chuig scoileanna eile go
dtí go bhfuil an scoil sábháilte agus gan chontúirt.
Dúirt príomhoide Gaelchóláiste Dhoire go bhfuil spásanna sa
scoil sin fá choinne thart ar 160 dalta ó Choláiste Feirste. Is mór an
tacaíocht agus tógáil croí é seo do phobal Choláiste Feirste, nó tá
pobal iomlán na scoile croíbhriste.
Labhair muid le dalta amháin ó Choláiste Feirste faoi cad é a
tharla inné, nuair a tháinig sí le cuairt a thabhairt ar shuíomh na
scoile inniu. Deir Aoibhin Nic Dhomhnaill
“Nuair a bhuail an t-aláram dóiteáin inné ar scoil, shíl mé gur
bhuail duine éigin é de thaisme nó mar chleas nó in amanna tarlaíonn sin. Ach ar ndóigh fíorthine a bhí ann an t-am seo. Bhí mise

Róise Ní Chatháin
Coláiste Feirste, Béal Feirstez
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An Fear Óir
Ar bhuail tú riamh le Fear an Chroí Óir?
Bhuail mise leis, agus mise a rá leat, ní fíor na rudaí a deir siad
Bhí sé i bhfolach taobh thiar de bhrat rúndachta agus de shaobhadh
Ní raibh ann ach scéalta ach as a chroí cruálach, reoite
Lúbann sé d’intinn, do do tharraingt as a chéile
Agus geallann sé gach mian i do chroí duit
B’fholamh, fealltach a ghealltanais
Scrios sé mo shaol le bréaga, finscéalta agus dochar
Ní bhíonn sé ach ag imirt fichille leat
Bhain seisean agus chaill mise
Bíonn sé ina shuí ar a ríchathaoir é chomh sásta le diúc
Nach mé a bhí amaideach a chuid bréag a thrust
Cuirim fainic ort anois, fan ar shiúl ón Fhear Óir go deo na ndeor

Mo Bhanríon
Álainn
(Spreagtha ag an dán An Ghealach
le Caitríona Ní Chléirchín)
’Sí an tír go léir í
’Sí mo chara is fearr í
’Sí an réalt is gile sa spéir í
Is má fhéachann tú isteach ina súile
Tosóidh tú ag caoineadh
’Sí an bhanríon í
’Sí an réalt dochreidte sa spéir í
Táim ar an mbóthar di
An dorchadas lasta ina haghaidh
Thar pháirc is thar chrann
Beidh mé ann di
’Sí mo bhanríon álainn sa spéir í
Is mo réalt álainn gheal
Anois táim ar an mbóthar chuici
Beidh sí i mo bhaclainn
Chuaigh sí ar thuras is níor tháinig sí ar ais
Is ritheann a grá tríd an talamh
Beidh mé ann ar maidin
Ach tá sí faoin talamh
Mo bháibín álainn

Clodagh Ní Riagáin, Jennifer Ní
Dhomhnaill
Gaelcholáiste Chiarrai

Seánna Ní Chonghaile
Coláiste Feirste, Béal Feirste

Coinnigh an
Domhan Beo
An domhan ag rothlú
Agus muid ag rothlú leis
I gcónaí ag athrú
Níl muid ag athrú leis
Tá sé daite agus lom
Mar gheall orainn
Tá an meáchan ar mo ghualainn trom
Níl muid ag obair mar fhoireann
Siúil ar scoil, tóg do rothar
Is é ár ról é a chosaint
Cuir isteach an obair, ní mórán é
Cosain an Domhain, is linne é
Tá an Domhan
scriosta amach romhat
Tá sí ag iarraidh cúnaimh
Níl ann ach díothú
Breathnaigh isteach i súile do ghasúir
Do thuistí is do chlainne agus abair leo
Nach mbeidh saol sona acu mar gheall ortsa
Beidh an Domhan caillte, imithe go deo
Ní saol atá ann gan an Domhan a bheith beo

Hannah Nic Fhlannchadha
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co na Gaillimhe
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EMMANUEL
Texas Ameer Vann
I am broke and I am tired/ I’m lonely and
depressed.
Ní hiad sin na liricí is brónaí ar an EP nua
Emmanuel a chuir an rap-amhránaí ó Texas
Ameer Vann amach le déanaí. Is é seo an
chéad phíosa ceoil a chualamar ó Vann tar
éis dó a bheith caite amach as an mbanna
buachaillí BROCKHAMPTON an bhliain seo
caite. Cuireadh amach é de bharr líomhaintí
a bhain le hionsaí gnéis ach ina dhiaidh sin
tháinig sé amach le ráiteas a dúirt
“In response to the claims of emotional
and sexual abuse: although my behavior
has been selfish, childish and unkind, I have
never harmed anyone or disrespected their
boundaries.”
Ón gceád amhrán is léir go bhfuil Vann
buartha agus cabhraíonn an stíl ghonta
chun an íomhá sin a chruthú. Tá an bhéim
ar an nguth agus níl ach drumaíl chiúin

le cloisteáil sa chúlra. Níos déanaí san EP
tá sé soiléir nach bhfuil Vann go hiomlán
i gceannas ar a chuid mothúchán. Luann
sé go bhfuil sé ag smaoineamh faoi
fhéinmharú agus déanann sé tagairt don
fhoréigean a chonaic sé agus é ina pháiste.
Léiríonn na liricí seo príomhthéama an EP
“I’ll give anything at all to get back a little
time”.
Taispeánann sé seo an phian a mhothaigh
sé le linn a shaoil gus an cathú atá air nach
féidir leis dul ar ais agus rudaí a réiteach.
Tá a lán coimhlinte le feiceáil anseo.
Ceapaim go dtarraingíonn sé an t-éisteoir
isteach leis na scéalta sna amhráin a
chloisteáil – amhráin ar nós Los Angeles
agus Glock 19. Is breá liom na hamhráin
seo, go háirithe mar go dtaispeánann
siad fírinne an tsaoil. Taispeánann siad an
fhírinne lom agus an tslí nach bhfuil an saol
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go léir iontach agus glan. Is duine é cosúil
le gach duine eile agus tá a lán fadhbanna á
bplé aige.
Ceapaim féin gur EP croíbhriste agus
brónach é EMMANUEL, EP faoi amhránaí
atá ag streachailt leis an saol. Ach caithfidh
mé a rá go gceapaim nach bhfuil sé
críochnaithe leis an saol ná leis an gceol go
fóill. Feicim dóchas i gcuid de na hamhráin,
go háirithe agus é ag caint faoina thuistí
agus faoina chlann.
Ar an iomlán, is píosa ceoil iontach é
seo agus molaim go mór do dhuine ar bith
éisteacht leis.

Oscar Ó Fearghaile
Coláiste Eoin, BÁC

“Oibreoidh an daonnacht
fós ar mhaithe le pobal
comónta a chruthú.”
Is líne é seo as seasamh an Phápa Proinsias i Laudato Sí.
Ach an bhfuil fírinne ann? Tá sé feicthe go soiléir nach bhfuil
muid in ann oibriú le chéile.
Sea tá tuairimí difriúla ag gach duine, ach an bhfuil muid in ann
oibriú le chéile chun an domhan a chosaint? Is linne é.
Tá an domhan ag rothlú i gcónaí, agus tá muide ag rothlú leis. Tá
an domhan de shíor ag athrú ach, faraor ní ar bhealach maith é.
Is é an t-aon rud atá an cine daonna ag athrú ná an seanríomhaire sa mbaile chun an ceann is nua-aoisí a fháil.
Cailleann an domhan 2.4 míle méadar d’fhorais gach nóiméadm,
-375 km2 sa lá. Dá bhrí sin, cailleann an domhan 5-10% d’ainmhithe na foraise gach deich mbliana.
Tá oileán mór plaisteach san fharraige anois. Tá sé chomh mór
leis an India, an Eoraip agus Meicsiceó, curtha le chéile. Fós, tá
daoine ag cur a gcloigne faoin ngaineamh agus ag leanacht ar
aghaidh mar a bhí.
Mar bharr ar an donas agus chun rudaí a dhéanamh níos measa,
tá sibh ag cur an mhilleáin ar ógánaigh an domhain, ag súil go
ndéanfaimidne gach rud a athrú nuair a rinne sibhse an dochar
don domhan. Faoi láthair, tá sé mar fhíric go bhfuil daoine óga i
bhfad níos buartha faoi chúrsaí timpeallachta, athrú aeráide agus
na deacrachtaí a bhaineann leis ná mar atá aon duine eile. Ní oraibhse a thitfidh tionchar na n-athruithe seo. Orainne a thitfidh sé.
Daoine óga. Do ghasúir. Do shean-ghasúir. Do shin-shean ghasúir.
Deir sibh go bhfuil grá agaibh dúinn ach an bhfuil an méid sin
grá agaibh le go ndéanfaidh sibh íobairt ar ár son, ar son
an domhain, ar son ár dtodhchaí. Leis an méid sin
ráite, tá an locht ar chuile aoisghrúpa, daoine óga
agus daoine níos sine.

Tá an meáchan ar mo ghualainn rómhór, róthrom chun é a iompar
i m’aonar níos mó. Cuidigh liom. Cuidigh leis an domhan. Tóg an
traein, an bus, siúil nó tabhair leat do rothar agus tú ag dul go
dtí an obair, an scoil nó fiú an traenáil pheile. Cuir isteach an
obair, ní mórán é. Táim tinn tuirseach díbhse a bheith ag déanamh
leithscéil, ag cúbadh, ag dul i bhfolach ón bhfírinne. Níl sibh in
ann dul i bhfolach níos mó. Tá muid in ann tú a fheiceáil. Agus
tá meas mór caillte againn oraibh. Ní bheidh an domhan rathúil
amach anseo. Ní bheidh ann ach domhan lom, lag agus lán le
díothú.
Anois, breathnaigh isteach i súile do ghasúir, do shean-ghasúr,
do thuistí, do chlann agus do chairde agus abair leo go mbeidh
an domhan scriosta, imithe, caillte mar gheall ortsa, mar gheall
nach raibh tú in ann íobairt bheag bhídeach a dhéanamh dóibh.
Bain sult as an saol anois, mar ní bheidh mórán de shaol againn
sa todhchaí. Beidh an domhan caillte, imithe go deo. Ní saol a
bheidh ann gan an domhan a bheith beo.

Hannah Nic Fhlannchadha
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co na Gaillimhe
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An Domhan
Nuair a bheidh mé i mo sheanbhean agus mo ghruaig uilig liath
Rithfidh na gasúir suas mo bhóithrín i mo dhiaidh
“Inis dúinn faoin am a mbíodh an domhan clúdaithe le glas
Ár bplainéad sula ndeachaigh na foraoisí ar las’
An fharraige ghorm gan é líonta le plaisteach
An spéir gan é clúdaithe le deatach dubh aisteach
An tArtach sular thosaigh an leac oighir ag leá
Faoin bplaisteach aon-uaire a cheannaigh daoine gan gá”
Inseoidh mé scéalta faoin domhan mar a bhí
Nuair a shuífinn ag breathnú ar an ngrian ag dul faoi
Sular thosaigh na hainmhithe fiáine ag éirí gann
Go deimhin ní bheidh a leithéid arís ann.

Caitríona Ní Mhathúna
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co na Gaillimhe

An Cailín
agus a Domhan
Bhí gnáthshaol
ag banríon na spéartha
Ach ní gnáthduine í
Is duine speisialta í

An Nollaig
An Nollaig ag teacht
Soilsí ag lonradh
Na páistí ar an tolg
Ag fanacht ar Dhaidí na Nollag
Sneachta ag titim
Páistí ag imirt
An Nollaig atá ann
Bronntanais faoin gcrann
Bolg Dhaidí na Nollag folamh
Ach ní bheidh Oíche Nollag
Ná bí dána nó beidh tú gránna
Ar an 25ú lá de mhí na Nollag

Bhí a fhios aici go raibh sí ait
D’fhéach sí isteach sa scáthán
Chonaic sí a scáil sa scátháin
Ansin d’eitil a scáil uaithi
Chuir an cailín a lámh ar an scáthán
agus chuaigh sí tríd
Chuaigh sí go dtí a domhan féin
Domhan álainn, daite a bhí ann
Í féin agus a Mamó a bhí ann
Fuair sí bás trí bliana ó shin
Cheap sí go raibh sí ag brionglóideach
Ach an fhírinne a bhí ann.

Shónadh Ní Dhiomsaigh
Coláiste Mhuire, Cabra, BÁC

Ella Ní Chonchúir
Gaelchol Chiarraí, Trá Lí, Co Chiarraí
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Tinn leis
an Uaigneas
“An cuimhin leat an lá sin, a Phádraig?”
“Sea. Is cuimhin liom go maith é. Bhíomar ag an trá le picnic
agus bhíomar ag pleidhcíocht san uisce. Ba ar an lá sin ar thit mé
i ngrá leat.”
Bhí Margaret agus Pádraig ag féachaint ar ghrianghraif ó
thuairim is seasca bliain ó shin. Bhí miongháire bog ar aghaidh na
beirte agus iad ag smaoineamh ar a n-óige le chéile. Iad ag rith
ar an ngaineamh, lámh i lámh a chéile, ag pleidhcíocht san uisce
lena chéile agus ag luascadh ar luascáin - ag gáire an oiread sin
nach bhféadfaidís análú. Ghlaofadh roinnt daoine na seanlaethanta
maithe orthu.
“Ar mhaith leat cupán tae?”
“Hmmm. Sea. Ba mhaith agus ná déan dearmad ar spúnóg siúcra
a chur isteach ann.” Chaoch sé súil uirthi.
“Conas a dhéanfainn dearmad air sin? Ní cuimhin liom an uair
dheireanach nach raibh siúcra agat i do chuid tae.”
Thosaigh an bheirt acu ag gáire.

“Tá aithne an-mhaith agat ormsa,” arsa Pádraig agus é fós ag
gáire.
“Ar ndóigh, tá aithne an-mhaith agam ortsa. Táimid pósta le
breis agus caoga bliain. Conas nach bhfuilimid tinn dá chéile?”
“Mar tá ár ngrá róláidir.”
D’fhéach siad isteach i súile a chéile. Bhí a ngrá le brath san aer.
“An bhfuil an tae sin déanta agat go fóill? Braithim go bhfuilim
ag fanacht le bliain.”
“Ó ... Rinne mé dearmad. Soicind amháin agus beidh an tae
réidh.”
D’imigh Margaret léi go bacach go dtí an chistin. Bhí cos lag
amháin aici. An tseanaois ag cur as di. Chuir sí an citeal ar siúl
agus d’fhéach sí amach an fhuinneog ag smaoineamh ar cé chomh
sona is a bhí sí Pádraig a bheith aici. Chuir búiríl a fóin phóca
isteach ar a cuid smaointe go borb. Phioc sí an fón suas agus
bhrúigh sí gach cnaipe ach níor stop an clampar. “Conas a oibríonn
an diabhal ruda seo?” a dúirt Margaret go feargach faoina hanáil.

12

Smaointe Beaga
Cumhachtacha
Pól Ó Cainín €12
Nuair a fhágann víreas
nó baictéar mistéireach
Seán gan chaint, gan
chuimhne, tagann
foireann le chéile chun
teicneolaíocht úr a
chruthú chun a
sheanshaol a thabhairt
ar ais dó.
Ach tá fórsaí dorcha ag
gníomhú freisin…

Faoi dheireadh d’fhreagair sí a hiníon, Máire, a bhí ag glaoch
uirthi.
“Conas atá tú, a Mham?”
“Táim go maith ach beagáinín tuirseach.”
“An bhfuil sé ceart go leor má bhuailim isteach chugat i gceann
cúig nóiméad déag nó mar sin?”
“Tá go deimhin! Beidh an citeal ar siúl.”
“Feicfidh mé tú níos déanaí. Slán!”
“Slán!”
Nuair a chuaigh Margaret ar ais isteach sa seomra suite, bhí
Pádraig ag cur a chóta air. “Caithfidh mé dul go dtí an siopa chun
cúpla rud a fháil. Beidh mé ar ais i gceann cúig nóiméad déag”.
“Ná bí níos faide ná sin mar tá Máire ag teacht go luath.”
“Ceart go leor. Beidh mé ar ais ansin.”
D’fhág siad slán lena chéile agus dhún Pádraig an doras.
Bhuail cloigín an dorais. D’éirigh Margaret go mall agus shiúil sí
go tromchosach chuig an doras. Máire a bhí ann.
“Tar isteach, a chroí … tar isteach!”
Lean Máire a máthair isteach sa chistin. Rinne Margaret pota tae
agus thóg Máire dhá chupán anuas ón gcófra.
“Agus ceann amháin eile,” a dúirt Margaret le Máire.
“Ceann eile? Cén fáth? An bhfuil duine éigin eile ag bualadh
isteach?”
“Beidh Pádraig ar ais i gceann nóiméid.”
“Pádraig? Cé hé Pádraig?”
“D’athair, a Mháire... d’athair.” a d’fhreagair Margaret go
mífhoighneach.
“Ach a Mham. Níl D…Daid anseo a thuilleadh.”
“Cad atá á rá agat? Nach raibh mé ag caint leis cúpla nóiméad ó
shin? Bhíomar ag féachaint ar ghrianghraif.”
“Níl Daid linn, a Mham. Tá a fhios agat é sin. Tá Daid marbh le
deich mbliana anois.”
Shil na deora anuas leicne na seanmhná.

Fadó Riamh… Ag an Tús…
Áine Ní Ghlinn
Fadó riamh ní raibh ann
ach an Spéir Thuas
agus an Fharraige
Thíos… Fadó riamh ní
raibh ann ach Folús...
Sa chnuasach
seo tá scéalta
miotaseolaíochta faoi
chruthú an domhain ó
chultúir éagsúla ar
fud an domhain.

An dá leabhar seo agus a lán
eile ar fáil ar Comhar.ie

Fiona Ní Chonchúir
Coláiste Chnoc na Labhras, Luimneach
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SPLANCFHICSEAN
Bhí an masc ar an urlár.
Stróiceadh díom é mar gheall ar an lá inniu.
Na daoine ag stánadh orm.
Faoi gheit? Nó le fuath?
“Céard atá mícheart?”
“Bhuel,” a dúirt siad. “Ní fhacamar an aghaidh taobh thiar den
mhasc sin riamh.”

Ben Mac An Ghearr

Imeacht Ama

Coláiste Eoin, BÁC

Súile geala gorma,
Is meangadh gáire mór.
Gruaig fhada dhonn,
Is croí cosúil le hór.

D’eitil an ollphéist go bun an bhaile, ag scriosadh gach ruda ina
slí. Nuair a d’oscail sí a béal níor lig sí aon scread fíochmhar aisti.
Níor tháinig óna béal ach giolcadh íseal …
… Bhain an spideog taitneamh as an mbéile blasta péiste.

Blianta ó shin
Bhí spraoi is iontais go leor
Ag spraoi lena hiníon,
Is ag dul ar a tóir

Daragh Ó Duibhir Baoill
Coláiste Eoin, BÁC

An solas sin imithe
Ní raibh fágtha ach a súile gorma
Mar ní raibh sí mar an gcéanna
i ndiaidh na stoirme
Blianta ina dhiaidh, d’éirigh sí tinn
D’fhág sí slán lena saol, lena meangadh mór
Mar go mbeadh sí lena hiníon
I gcónaí ar a tóir.

Katie Durney
Meánscoil Loreto, An Uaimh, Co na Mí
Bhuaigh an dán seo duais Oireachtais 2019
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An t-Athrú Aeráide
Is dalta meánscoile mé. Tá mé cúig bliana déag d’aois agus tá mé
ag freastal ar Choláiste Feirste. Tá mise agus cúpla duine de mo
chairde inar mball de ghrúpa darb ainm ‘Múscail’. Is grúpa é a bhí
curtha ar bun mar gheall ar an ngéarchéim maidir le fadhbanna
a bhaineann leis an timpeallacht agus an nádúr, mar shampla,
téamh domhanda, truailliú, plaisteach agus an lorg carbóin.
Cruthaíodh Múscail thart fá dhá mhí ó shin. Labhraíonn an
chuid is mó de na daoine Gaeilge. Tá thart fá fhiche duine
páirteach i Múscail: meascán dedhéagóirí agus de dhaoine fásta.
Déanann muid cúpla rud difriúil. Tá muid ag iarraidh reachtaíocht
a chruthú, mar shampla. Mar sin de, bíonn muid ag dul amach ar
agóidí, cruthaíonn muid sluáin agus íomhánna agus cuireann muid
eolas ar na meáin shóisialta. Bíonn muid ag comhoibriú leis an
phobal fosta. Téann muid amach ag labhairt ag seimineáir phobail
agus seachtain ó shin bhí mé ag labhairt in Ollscoil na Banríona
faoi chúrsaí comhshaoil.
Scríobh muid gealltán a dtiocfadh le scoileanna agus
áiteanna oibre úsáid a bhaint as agus iad ag obair ar son cúrsaí
timpeallachta, mar shampla:

againn reachtaíocht a fháil scríofa maidir le lorg carbóin na
gcomhlachtaí. Creideann muid gur chóir go mbeadh lorg carbóin
na gcomhlachtaí scríofa in aice leis an fhaisnéis bheathaithe.
Chuideodh seo leis an phobal a bheith níos eolaí fá dtaobh
de. Chomh maith leis sin mhol muid buntáiste cánach do
chomhlachtaí le lorg carbóin íseal. Thabharfadh sin dreasacht
airgid dóibh. Ach dá mbeadh lorg carbóin mór acu, bheadh orthu
cáin níos airde a íoc. D’úsáidfí an cháin seo do thionscadail
forbartha pobail in éadan athruithe aeráide.
Creideann muid fosta, gur chóir an aois vótála a bheith
athraithe go sé déag. Thig leat páiste a bheith agat nuair nach
bhfuil tú ach sé bliana déag. Thig leat post a fháil. Thig leat cáin
a íoc agus thig leat dul isteach san arm. Ach… mar a dúirt mé ag
cruinniú, ní thig leat vóta a chaitheamh ar son todhchaí s’agat.
Tuigtear go gcaillfeadh na Tóraithe dá mbeadh vóta ag na daoine
óga agus sin cuid den fháth nach bhfuil an vóta ann ag a sé déag.
Ba mhaith linn polasaithe a bheadh ag dul i ngleic le fadhbanna
athrú aeráide.
Beir Bua Múscáil!

Gealltar go n-úsáidfidh muid níos lú ola agus plaistigh, go hairithe
plaisteach aon-úsáide.

Louí Mac Thaidhg

Is rud é atá iontach casta agus mar sin de, bhí smaoineamh

Coláiste Feirste, Béal Feirste
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A Shadhbh?

Madra
Éagsúil
16

“A Shadbh, a Shadbh.”
“A Cháit, dún do chlab! Táim ag iarraidh dul a chodladh agus
nílim in ann é sin a dhéanamh nuair atá tú ag priocadh m’aghaidhe agus ag rá m’ainm díreach isteach i mo chluas arís is arís eile,”
a dúirt Sadbh lena deirfiúr.
Bhí sí tuirseach tar éis an staidéir nach ndearna sí aréir. Chaith
sí an oíche ar fad ag fulaingt le tinneas cinn, gan dabht mar
thoradh ar an obair bhaile matamaitice! Thosaigh sí ag srannfach.
Ní raibh Cáit sásta leis seo. Léim sí ar Shadbh agus thosaigh sí á
priocadh go dtí gur phléasc sí.
“Go bhfóire Dia orainn. Nár lige Dia d’éinne codladh sámh a
bheith acu.”
“Ó tá brón orm, a Shadbh. An raibh tú i do chodladh? Ní raibh a
fhios agam ach, tá tú dúisithe anois,” a chaith Cáit ar ais chuici.
“Cár fhoghlaim tú an tarcaisne seo? Níl tú ach naoi mbliana
d’aois.”
“Bhuel, ní uaitse, cinnte, tá ionadh orm gur aithin tú an tarcaisne i ndairíre,” a d’fhreagair Cáit go borb.
“Tá tú ag scátáil ar líne an-tánaí, a Cháit, an-tánaí go deo.
Anois, cad atá uait?”
Chaith Cáit a súile in airde i dtreo neimhe.
“D’anam,” a dúirt sí i nguth domhain.
“Cad é?” arsa Sadbh.
“Nílim ach ag pleidhcíocht ach, b’fhéidir gur thug mé maidrín
abhaile inné agus go bhfuil mé ag iarraidh do chabhrach chun é
a chur i bhfolach ionas nach bhfaighidh ár dtuismitheoirí amach
faoi. Go hipitéiseach, ar ndóigh.”
“Ó, in ainm Dé, a Cháit.”
Chuir Sadbh a ceann ina lámha.
“Bíonn tú cosúil le seanbhean uaireanta! An raibh a fhios sin
agat?” a dúirt Cáit léi.
“An bhfuil mo chabhair uait nó nach bhfuil?” a dúirt Sadbh go
feargach.
Chuir Cáit a méara lena béal agus tharraing sí trasna iad, faoi
mar a dhéanfá le síp.
“Ceart go leor, cár chuir tú an maidrín seo?”
D’éirigh Sadbh as an leaba agus thosaigh sí ag siúl. Lean Cáit í.
“Chuir mé é i mo vardrús aréir le huisce agus feoil ón dinnéar.
Thit sé ina chodladh agus d’fhág mé ann é chun tú a dhúiseacht.”
“Tá go maith. Ar aghaidh linn.”
D’oscail Sadbh an doras agus thosaigh siad ag siúl go ciúin.
Shroich siad seomra Cháit agus shiúil siad isteach. Chuaigh Sadbh
díreach chuig an vardrús agus d’oscail sí é go cúramach. Shuigh
Cáit ar a leaba agus d’fhéach sí ar a deirfiúr. Shiúil an maidrín
ab áille dá bhfaca Sadbh ariamh amach as an várdrús. Bhí cóta
fionnaidh órga air cluasa móra ag sileadh ar a aghaidh agus súile
neamhchiontacha aige.
“Á, nach maidrín gleoite thú?” a deir Sadbh.
“Go raibh maith agat.”
Bhí an beirt acu ina staic. Chas siad chuig a chéile go mall. Níor
leo an guth, bhí sé i bhfad ródhomhain do cheachtar den bheirt
acu.
“Cé a dúirt é sin?” arsa Sadbh.
“Cé eile atá sa seomra? Fan go bhfeicfimid. Tusa! An cailín atá
ina suí ar an leaba. Agus mise! An maidrín órga.”
Chas an maidrín ar a shála agus shuigh sé ar an urlár le preab.
Baineadh geit as an mbeirt chailíní nuair a chuala siad é ag caint.
Lig Sadbh scread bheag aisti agus thit sí i laige.
“An bhfuil sí ceart go leor?” arsa an maidrín.

Shiúil sé trasna chuici agus thug sé broideadh di lena lapa.
“Bhuel, ní bheidh sí ina dúiseacht go ceann tamaillín,” a dúirt
sé le Cáit.
Bhí sise fós ar nós deilbhe ina láthair.
“Cad é? An bhfuil rud éigin ar m’aghaidh?”
Chuir an maidrín a lapa suas lena aghaidh agus rinne sé é a
chuimilt. Bhris Cáit amach as a támhnéal.
“Níl aon rud ar d’aghaidh, níl ann ach gur baineadh geit asam
nuair a thosaigh tú ag caint,” a dúirt sí.
“Buíochas le Dia, bheadh sé sin náireach. Cén fáth gur baineadh
geit asat? Nach labhraíonn gach ainmhí?” arsa an maidrín.
“No! Ní labhraíonn ainmhithe, de gnáth, ní liomsa ar aon nós.”
Bhí Cáit ag éirí níos compordaí leis an maidrín cé nár thuig sí
cén fáth.
“Tá brón orm, táim chomh drochbhéasach. Eadbhárd McMionchatach is ainm dom. Cad is ainm duitse?”
“Is mise Cáit.”
Cén saghas ainm é Eadbhárd McMionchatach? a dúirt sí léi féin.
Thosaigh Sadbh ag bogadh ar an úrlár.
“Cad is ainm di féin?” arsa Eadbhárd agus é ag féachaint ar
Shadbh.
“Ó, sin mo dheirfiúr, Sadbh. Is seanbhean í i gcorp chailín óig.
Níl ach sé bliana aici agus tá sí ag cniotáil geansaí úafásach dom.
Deir sí go bhfaigheann sé réidh le strus. Ar chuala tú a leithéid
ariamh?”
Chaith sí a súile in airde. Thosaigh Eadbhárd ag tafann ach
cheap Cáit go raibh sé níos cosúla le gáire ná tafann. Shuigh Sadbh aniar go díreach agus chonaic sí Cáit ag gáire leis an maidrín.
Chonaic Cáit go raibh a deirfiúr dúisithe.
“Dia dhuit, a Shadbh, an raibh codladh sámh agat?”
“Ó, tá tú chomh greannmhar,” a dúirt Sadbh.
Chuir Cáit a lámh ar a croí.
“Go bhfóire Dia orainn, a Shadbh, ar chuala mé tarcaisne uait?”
Bhí Sadhbh réidh chun díoltas a bhaint amach ach bhris an
maidrín isteach sa chomhrá. “Gabh mo leithscéal, a chailíní, ach
caithfidh mé imeacht,” a dúirt sé leo.
Chas Cáit chuig Eadbhárd.
“Ó, ceart go leor.”
“Bhuel, slán libh. Feicfidh mé sibh gan mhoill,” a dúirt sé.
”Slán, a Eadbháird,” a d’fhreagair Cáit.
“Cé … Cé hé …,”
Dhúisigh Sadbh go tobann.
“Bhí an bhrionglóid sin aisteach,” a dúirt sí.
Gan choinne, thosaigh a haláram ag bualadh. D’ullmhaigh sí í
féin don scoil, d’fhág sí slán lena tuismitheoirí agus thosaigh sí
ag siúl. Nuair a bhí sí ag siúl, chonaic sí labradór ag siúl ina treo.
Chroith sé a cheann mar bheannacht.
“A Shadhbh,” a dúirt sé.
“Ehhh , Eadbhárd?” a d’fhreagair Sadhbh le hiontas, a ceann
féin á chroitheadh aici mar fhreagra. Stop sí den siúl. Chas sí
timpeall agus chonaic sí é ag casadh an chúinne. D’admhaigh sí
léi féin gur labhair sí le maidrín. Scaip leamhóg gháire trasna a
haghaidhe agus thuig sí nach raibh sí ag brionglóideach.

Katie Durney
Meánscoil Loreto, An Uaimh, Co na Mí
Bhuaigh an scéal seo duais Oireachtais 2019
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An Fhírinne Lom
Siúlaim isteach doirse na scoile.
Coimeádaim mo cheann síos. Braithim mo
chroí ag bualadh is ag preabadh go tréan i
mo chliabh.
“A Chlodagh! A Chlodagh!”
Ligim osna throm asam. Tá mé feicthe
acu. Níl ach cúpla soicind fágtha agam
anois go dtí go mbeidh mé timpeallaithe
acu. Tarraingím ar mo chuid misnigh go
léir agus caithim meangadh mór gáire leo.
Ritheann siad le mo thaobh, nascann siad
lámha liomsa.
“Mhothaíomar tú go mór uainn ag an
gcóisir ag an deireadh seachtaine. Ach
conas a d’éirigh leat?”
Breathnaím orthu, cuma chaillte orm.
Déanaim iarracht smaoineamh siar ar an
leithscéal a rinne mé an uair seo. Cén rud
iontach corraitheach a bhí ar siúl agam
inné nár lig dom freastal ar an gcóisir?
“An ndeachaigh tú go Dún Droma?”
Is cuimhin liom anois. Chuaigh
mé go Baile Átha Cliath ar bhabhta mór
siopadóireachta.
“Ar ndóigh. Bhí sé go hiontach.”
Leanann siad ar aghaidh do mo cheistiú
faoin turas agus coinním orm ag caint faoin
deireadh seachtaine iontach a bhí agam.
Agus dá mhéad a labhraím faoi, is ea is mó
a theastaíonn uaim go mbeadh sé fíor.

Féachaim thart timpeall orm ar an
drong cailíní atá bailithe anois, a mbéal ar
leathadh le hiontas agus iad ag éisteacht
go géar liom.
Iompaím mo shúile uathu, ar eagla go
n-aithneoidís an phian - an crá agus an
céasadh - iontu. Ní bhfuair mé néal codlata
aréir. Rinne mé iarracht na sprochaillí faoi
mo chuid súile a cheilt le folaitheoir ar
maidin, ach ní raibh aon mhaitheas ann.
Ceapann na cailíní seo go bhfuil saol
foirfe agam - toisc go bhfuil an fón is
déanaí ar an margadh agam, toisc go bhfuil
na héadaí is deise agam, toisc go bhfaighim
an méid is mó is maith liom ar an idirlíon.
Ach dá mbeadh a fhios acu conas mar
a bhí mo dheireadh seachtaine i ndáiríre,
conas mar a bhíonn gach deireadh
seachtaine ...
Tá siad in éad leis an gcailín seo a
théann ar bhabhtaí móra siopadóireachta,
leis an gcailín seo a bhfuil saol foirfe aici.
Ach ní mise an cailín sin. I ndáiríre,
táimse in éad leis an gcailín sin freisin. Mar
níl aon fhadhbanna aicise. Ní bhíonn sise
ag fulaingt. Tá saol iontach sona sásta aici.
Bíonn gach duine i gcónaí ag rá go bhfuil
corp iontach deá-dhéanta agam. Ach cad
faoi na ballbhrúnna a chlúdaíonn mo chorp?
Bíonn siad i gcónaí ag rá go bhfuil teach
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mór, millteach, álainn agam - ach cad faoi
na rudaí a tharlaíonn taobh istigh de na
fallaí sin? Cad faoin mbéicíl agus screadaíl
agus clampar a chloisim thíos staighre
gach oíche nuair a thosnaíonn sé ar an
tríú buidéal den lá? Cad faoi na huaireanta
go léir a chaithim thuas staighre i mo
sheomra, cuachta isteach faoin gcuilt agus
mé ag rá mo chuid paidreacha le go dtitfidh
sé ina chodladh? Cad faoin tost marfach a
leanann an bhéicíl? Cad faoin gcaoineadh
uafásach a chloisim trí na fallaí i lár na
hoíche nuair a cheapann mo mháthair go
bhfuilim i mo chodladh? Cad faoi sin?
«A Chlodagh! A Chlodagh!»
Táim ar ais sa scoil arís de phreab.
Tá na cailíní go léir ag stánadh orm go
hamhrasach. Tuigtear dom gur stad mé i lár
abairte.
“Cad atá cearr leat inniu? An bhfuil gach
rud ceart go leor leat?”
Níl. Níl gach rud ceart go leor. Níl mé
ceart go leor ar chor ar bith.
“Tá, cinnte. Táim foirfe. Níl rud ar bith
cearr liom.”
Ní thuigfidís. Ní thuigfeadh éinne.

Ava Ní Chearbhaill,
Coláiste Chnoc na Labhras, Luimneach.

An Doras

An Madra

Oscail é
An doras atá ar leataobh uait
Geata idir dúchas is náire
Grá santach is eagna bhrónach
Stair bhródúil is shaibhir

Luím ag an doras
Cnámh breá i mo bhéal
Ag féachaint is ag fanacht
Ar chomharthaí d’aon bhaol
Féachaim timpeall orm
Is féachaim suas sa spéir
Tá duilleoga deasa órga
Ag damhsa thuas san aer

Éist leis
An gairdín binn i mbarr a réime
Fonn ársa ag sileadh ó gach béal
Measctha le rithim nua
Ceol milis á chasadh

Siúlaim timpeall tar éis tamaill
Mar táim bréan den luí
Siúlaim chuig an bpáiste óg
Atá ar chúl an tí

Lean é
An cosán tríd an bhforaois dhorcha
Laochra imithe romhainn
Ag soilsiú na slí
Lena lóchrainn

Tá camán ina lámh aige
Is meangadh gáire ar a aghaidh
Caitheann sé an sliotar chugam
Is béiceann orm “Faigh!”

Cosain é
An síol sobhriste seo
Dóchas nua don todhchaí
Ár dteanga faoi dheireadh
Ag bláthú arís

Keelin Ní Laoire
Scoil Mhuire, Béal Átha an Ghaorthaidh,Co Chorcaí

Seán de Grá
(Bronnadh duais Oireachtais ar an dán seo, 2019)

19

Tús Nua
M

na cailíní óga sin a fheiceáil níos mó. Sheas mé ar leataobh ón
doras ach ní raibh tuairim dá laghad agam cá raibh taisceadáin na
chéad bhliana. Bhí fonn orm ceist a chur ar dhuine éigin ach bhí
siad ar fad chomh mór sin, chomh glórmhar sin. Iad ag screadaíl
is ag béicíl, gach duine ag caint lena chéile. Bhí slua mór sa
phasáiste, iad gnóthach ag eagrú a gcuid taisceadán, ag caint
faoin samhradh agus ag pleidhcíocht.
Go tobann, bhuail an clog go hard agus thosaigh tuile daltaí ag
teacht isteach an doras ón taobh amuigh. Bhuail duine éigin i mo
choinne ach seachas leithscéal a ghabháil, shiúil an buachaill ar
aghaidh gan aon rud a rá, gan a fhios aige, b’fhéidir, go raibh mé
ann in aon chor.
Bhí gach duine ag brú i mo choinne, iad ag brostú go dtí na
ranganna - ach ní raibh a fhios agam cá háit le dul. Agus ansin,
de phreab, bhí an slua imithe. Ansin a chonaic mé comhartha ar
an mballa os cionn dorais sa chúinne:
Tionól Bl 1.
Shiúil mé i dtreo an dorais. Bhí buachaill eile ann romham.
Bhí sé tuairim is - b’fhéidir - trí bliana déag d’aois, ar comhaois
liomsa. Chas sé chugam agus dúirt sé de chogar
“Táim caillte. An bhfuil a fhios agat an dtéimid isteach anois?”
“Tomás is ainm dom”, a dúirt mé leis, ag croitheadh a láimhe.
“Táim saghas caillte freisin ach rachaimid isteach agus feicfimid”.
“Ceart go leor”, a dúirt an buachaill beag le miongháire ar a
aghaidh. “Pól is ainm dom”. Shiúlamar isteach sa seomra ag
caint lena chéile, an bheirt againn sásta faoi dheireadh.

o chéad lá ar scoil. Bhí sceitimíní orm agus mé ag dul ar
an meánscoil agus ag imeacht ón mbunscoil uafásach sin.
Bheinn ag éalú ó na bulaithe agus na hamadáin go léir.
Bheinn ábalta tosú arís agus cairde maithe saoil a dhéanamh an
uair seo. Theastaigh uaim fanacht dóchasach. B’shin a dúirt mo
Mhamó liom a dhéanamh ar aon nós.
Bhí éide scoile nua á chaitheamh agam - an geansaí mór gorm,
an léine bhán agus an carbhat gorm agus dubh. An bríste liath
a bhí i bhfad rómhór dom ag sileadh síos thar mo rúitíní ar mo
bhróga donna.
Phioc mé suas mo mhála scoile trom, d’fhág me slán ag mo
thuismitheoirí agus thosaigh mé ag siúl ar scoil. Ní raibh fonn
orm síob a fháil ó mo Mham, ar eagla go dtiocfadh sí isteach liom.
Bheadh náire an domhain orm. Lá álainn a bhí ann. Ní raibh sé
ach ceathrú tar éis a hocht agus bhí tríocha nóiméad go dtí gur
thosaigh tionól na Chéad Bliana. Shiúil mé go dtí an siopa trasna
an bhóthair ón scoil agus cheannaigh mé mo lón. Ansin, bhí sé in
am … bhí orm dul isteach.
Bhí sé ní ba ghnóthaí anois timpeall na scoile, le grúpaí móra
de pháistí níos sine ina seasamh ag geataí na scoile. D’fhan mé
as a mbealach. Chun an fhírinne a rá, chuir siad imeagla orm. Ní
fhaca mé aon pháistí óga timpeall orm ach amháin grúpa cailíní
ag siúl i dtreo an dorais. Lean mé iad go drogallach. Bhí orm mo
thaisceadán a fháil. Nuair a shiúil mé tríd an gclós, choinnigh
mé mo cheann síos. Cheap mé go raibh gach duine ag stánadh
orm. Bhraith mé mo chroí ag bualadh go tapa i mo bhrollach agus
m’aghaidh ag éirí te.
Shiúil mé tríd an doras tosaigh agus bhí ionadh orm an méid sin
daoine a fheiscint in aon phasáiste amháin. Ní raibh mé in ann

Trudy Ní Lochlainn
Coláiste Chnoc na Labhras, Luimneach
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Contúirt na gCurach

B

hí an fharraige ina calm agus muintir Choilmín Rua ag
fágáil Árainn agus a n-aghaidh soir acu ar Inis Meáin.
Chonaic Páidín curach eile ag déanamh orthu, iadsan ag
dul isteach an Ród i dtreo Chill Rónáin agus an chuma orthu go
raibh deifir orthu.
Bhuel, bhí an chuma ar an bhfear a bhí i ndeireadh na curaí
go raibh deifir air; bhí Tomás Phóil Ruaidhrí ag iomramh go dian,
é ag lúbadh siar is aniar mar a bheadh luascadán ar chlog, a
dhroim beagnach ar an seas leis an neart a bhí sé ag cur isteach
i ngach buille de na maidí rámha. Beirt deartháireacha le bean
Thomáis a bhí in éindí leis sa churach agus ní raibh siadsan ag
cur mórán anró orthu féin – ach is mar sin a bhí an dream sin ar
fad, a dúirt Páidín leis féin, ag croitheadh a chloiginn.
“Cén gnó siar atá agaibhse?” a ghlaoigh Páidín agus iad ag dul
thar a chéile.
“Ag iarraidh salainn atá muid,” a dúirt duine den bheirt a bhí in
éineacht le Tomás. “Tá deifir ar an seanleaid abhaile mar go raibh
an chuma ar Mháire ar maidin go mbeadh an leainín aici inniu.”
Ní raibh am acu dada eile a rá; ní raibh Tomás ag iarraidh aon
mhoill a dhéanamh.
“Is bocht an rud é,” a dúirt Gearóid nuair a bhí an churach eile
imithe píosa uathu. “Gasúirín eile le beathú agus gan an oiread
acu is a dhéanfadh Tomás agus Máire fhéin.”
“Nach bhfuil cearca acu?” a dúirt Seosamh, cantal air mar go
raibh a bholg féin folamh. “Ní hiad is boichte ar an oileán.”
“Ní hiad is saibhre ach an oiread.”
“Ach déarfainn go bhfuil siad sásta,” a dúirt Páidín go
machnamhach. Bhí cónaí air gar do theach Thomáis agus, le
gaoth aniar, is minic a chloiseadh sé gáire ag teacht as an áit.

Thosaigh an ghaoth ag neartú agus na fir ag dul isteach sa
Chaladh Mór.
“Tá muid díreach in am,” a dúirt Seosamh agus iad ag tarraingt
na curaí aníos. Bhí capaill bhána ag éirí aníos ar an bhfarraige
agus bhí an t-aer ó thuaidh plúchta ag scamall dorcha amháin.
Bhreathnaigh Páidín siar an Ród. Ní raibh amharc ar an
gcurach eile.
“Fanfaidh mé píosa,” a dúirt sé leis an mbeirt eile. “Ní maith
liom an chuma atá air.”
“Ní bheidh aon bhaol orthu,” a dúirt Seosamh, “Ach fan más
maith leat. Tá mise ag dul abhaile chuig mo bhéile.”
D’fhág an bheirt Páidín ina sheasamh cois cladaigh, ag faire an
tsunda. Lean an ghaoth uirthi ag neartú agus ag fuarú go dtí go
gceapfá gur lá geimhridh a bhí ann agus chuimhnigh Páidín go
mb’fhéidir go bhfanfadh an triúr in Árainn thar oíche. Ach ansin,
chonaic sé spota beag dubh ar bharr na dtonnta agus bhí a fhios
aige gurbh iad a bhí ann. Cé nach raibh Páidín in ann an triúr
a bhí sa churach a fheiceáil i gceart, mheas sé go raibh siad ag
déanamh dul chun cinn maith. Ach bhí an stoirm ag déanamh dul
chun cinn freisin agus ní raibh a fhios aige cé acu a shroichfeadh
an talamh ar dtús.
“Mura raibh deifir oraibh cheana, bíodh deifir oraibh anois,” a
dúirt Páidín faoina anáil.
“A’ b’shin é Tomás Phóil Ruaidhrí?” a d’fhiafraigh guth taobh
thiar de. SeanMhaidhc a bhí ann, a mhadra lách lena thaobh.
“Is é,” a d’inis Páidín dhó. Go tobann, mhoilligh an churach
agus cúpla soicind ina dhiaidh sin, bhreathnaigh sé ar nós nach
raibh sí ag bogadh ar chor ar bith. Tháinig níos mó imní ar
Pháidín: bhí an churach fós píosa fada amach ón talamh agus ní
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raibh Páidín in ann an triúr a bhí inti a fheiceáil i gceart fós.
“Céard atá orthu?” a dúirt SeanMhaidhc.
“Ar cheart dúinn curach a thabhairt amach agus cúnamh a
thabhairt dóibh?” a d’fhiafraigh Páidín. Chaithfeadh sé go raibh rud
éigin an-dáiríre tarlaithe agus iad stoptha i lár an tsunda mar sin.
“Turas in aisce a bheadh ann, a mhaicín,” a dúirt SeanMhaidhc,
“Ní bheadh an bheirt againn in ann don fharraige sin. Ach an
bhfuil a fhios agat céard a dhéanfaidh tú? Rith suas an baile
agus cuir glaoch ar Cholm agus ar Mháirtín s’againne le cúnamh
a thabhairt.”
Bhuail Páidín ar dhoras gach tí ag iarraidh cúnaimh gur
tháinig sé go teach SheanMhaidhc féin. Bhí a bheirt mhac istigh
ag an mbord ag ithe ach d’éirigh siad ina seasamh ar an bpointe.
Bhí curach imithe amach ar an bhfarraige cheana nuair a
shroich siad an Caladh Mór arís, na fir inti ar a seacht míle
dícheall is iad ag dul in aghaidh na gaoithe.
“Níl aon dul chun cinn déanta acu ó shin,” a dúirt
SeanMhaidhc le Páidín, “Ach beidh siad ceart go leor chomh fada
is nach n-iompóidh an churach orthu.”
Cé is móite go raibh slua mór bailithe ag an gcladach faoin
tráth seo, bhí gach duine ciúin go dtí gur shroich an dá churach
a chéile. Lig gach duine osna buíochais astu ansin.
Ach bhí rud éigin mícheart; b’fhurasta é sin a aithint sula
i bhfad. Thóg sé i bhfad rófhada ar na curacha a n-aghaidh a
thabhairt ar an talamh arís agus nuair a thosaigh siad ag bogadh
faoi dheireadh, chonaic Páidín nach raibh ach beirt ag iomramh i
gcurach amháin. Bhí áit Thomáis i ndeireadh na curaí folamh.
Cheap Páidín go bplúchfaí é ag an sioscarnach imníoch a bhí
timpeall air. Bhí gach duine timpeall air ag iarraidh a dhéanamh
amach céard a tharla.
“B’fhéidir gur fhan sé in Árainn,” a dúirt duine amháin, ach
dúirt guth eile go raibh sé sin seafóideach. “Ní thabharfadh an
bheirt eile a n-aghaidh ar an mbaile leo fhéin.”
“Tá Tomás inti,” a ghlaoigh duine ansin, bean a raibh cáil
uirthi ar an mbaile mar go raibh amharc maith aici. “Tá sé ina luí
síos sa churach.”
Ní comhartha maith a bhí ansin.
Shroich an dá churach an trá, scór fear rompu len iad a
tharraingt i dtír. Bhí Páidín ina measc. Le huafás ina chroí,
chonaic sé Tomás arís, é ina luí i dtóin na curaí mar a bheadh sé
leagtha amach i gconradh.
“Céard a tharla?” a d’fhiafraigh SeanMhaidhc de
dheartháireacha céile Thomáis. Bhí an bheirt acu báite le hallas
agus le cáitheadh agus iad ag croitheadh leis an bhfuacht nó leis
an bhfaitíos.
“Nóiméad amháin bhí sé ag iomramh, agus ansin go tobann
thit sé den seas.”
“An croí a stop air; caithfidh sé gurb ea,” a dúirt an deartháir
céile eile.
“Bhí deifir air abhaile chuig Máire,” a dúirt Páidín le SeanMhaidhc
go ciúin. “Is dóigh gur chuir sé an iomarca brú air féin.”
Níor leag aon duine lámh ar an gcorp go dtí sin ach bhí sé in
am é a thógáil as an mbád. Chroch siad é chomh réidh agus a bhí
siad in ann agus leag siad ar charr asail Sheosaimh Bhig é.

“Bhí sé spíonta ag an ocras,” a dúirt fear in aice le Páidín
go ciúin, “Agus é ag déanamh a chuid oibre féin agus obair an
bheirt leaid eile sa churach chomh maith.”
“An inseoidh tusa do Mháire é?” a d’fhiafraigh fear de
Pháidín. “Is comharsa leat í.”
Céard a d’fhéadfadh Páidín a dhéanamh ach a rá go
ndéarfadh agus, le croí trom agus cosa troma, bhuail sé ar an
doras ag Tigh Phóil Ruaidhrí.
D’fhreagair Máirín, an iníon ba shine, an doras.
“Tar isteach,” a dúirt sí agus meangadh mór gáire ar a
héadan. “Tar isteach go bhfeicfidh tú Tomáisín Beag.”
Thacht na deora i scornach Pháidín.
Bhí Máire sa leaba agus an leanín ina baclainn aici.
“Ár gcéad mhaicín,” a dúirt sí go bródúil le Páidín. Líon
ciúnas an teachín, cé is moite de ghliogarnach an leainín agus
é ina chodladh. B’álainn an radharc é, a shíl Páidín, ach bhí
brón uafásach ann chomh maith. Ní raibh tuairim dá laghad
acu céard a bhí tarlaithe; níor thuig siad fós go raibh siad ag
ceiliúradh an lae ar tháinig tragóid isteach ina saol.
“Ach cá bhfuil an fear s’againne?” a dúirt Máire go tobann
leis ansin agus gheit Páidín. “Dúirt sé nach ndéanfadh sé
aon mhoill teacht as Árainn agus níl mórán cuma ar an aimsir
anois. Tá súil agam nach bhfuil sé sáinnithe i gCill Rónáin.”
“Faraor nach bhfuil,” a chuimhnigh Páidín dó féin.
Ní raibh rud ar bith níos mó a theastaigh ó Pháidín sa
nóiméad sin ach iompú ar bhoinn a chosa agus rith as an
teach. Ní raibh sé ag iarraidh an fhírinne a inseacht don bhean
bhocht seo. Ní raibh sí ach díreach tar éis leanbh a bheith
aici agus é soiléir go raibh sí tugtha traochta, a cuid gruaige
greamaithe dá baitheas leis an allas agus lorg dorcha na tuirse
faoina súile.
Ach, má bhí a dhóthain misnigh ag Tomás dul sa tseans agus
aghaidh a thabhairt ar an bhfarraige chontúirteach mar go
raibh sé ag iarraidh a bhean chéile agus a leainín a fheiceáil
an oíche sin, bhí Páidín in ann an tragóid a insint do Mháire.
Bhreathnaigh sé isteach sa tine oscailte nóiméad, ag
iarraidh na focail chearta a aimsiú; ach ansin thuig sé nach
raibh focail chearta ann lena inseacht do bhean go raibh a fear
céile tar éis bás a fháil.
Mar sin, d’oscail sé a bhéal agus d’inis sé an scéal. Bhí
ciúnas iomlán sa teachín nuair a stop sé de bheith ag caint…
agus ansin thosaigh an caoineadh.

Éadaoin Ní Dhomhnaill
Bhuaigh an scéal seo Duais Oireachtais, 2019
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Glacfar le Gearrscéal, Léirmheas
(ar leabhar nó scannán nó cluiche
ríomhaireachta), Alt (ábhar ar bith)
nó Splancfhicsean.

Dhá rannóg:

Bliain 1 – 3 / Bliain 4 – 6

6 dhuais le bronnadh
Dearbhán One4All €50 X 6

Roghnóidh an moltóir na 3 shaothar is fearr i ngach rannóg.
Iarratais clóscríofa (Doiciméad Word) ar ríomhphost chuig
gnó@comhar.ie roimh an 30 Aibreán 2020.
Bíodh ainm, ainm na scoile agus bliain luaite ar gach iarratas.
Foilseofar saothar na mbuaiteoirí in Comhar Óg 15.
(Roghnófar iarrachtaí eile atá ar ardchaighdeán
agus foilseofar iad in eagráin eile de Comhar Óg).
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