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Eagarfhocal
Scéalta, ailt, pictiúir agus dánta
iontacha againn daoibh san eagrán
seo de Comhar Óg.
Ina measc seo, tá duaisiarrachtaí
Oireachtais 2015 – agus beidh
tuilleadh duaisiarrachtaí againn sa
chéad eagrán eile.
Chomh maith leis sin tá saothar
na ndaoine a bhuaigh duaiseanna i
gcomórtas Comhar Óg le léamh san
eagrán seo. Tháinig go leor dánta,
scéalta, grianghraif agus ailt isteach
agus bhí sé thar a bheith deacair
na buaiteoirí a roghnú. Mar gheall
ar an ardchaighdeán rinneamar
cuid de na duaiseanna a roinnt agus
bhronnamar duaiseanna breise.
Seo thíos liosta na mbuaiteoirí
agus tá na duaisiarrachtaí le léamh
anseo.
RANNÓG B:
1ú Duais: Mini iPad ag dul do
Laila Ní Fhlaithearta, Scoil
Chuimsitheach Chiaráin,
An Cheathrú Rua as cumas
scríbhneoireachta ar leith a léiriú.
PRÓS:
Dearbhán €50: Naoise Ní
Chodaltáin, Coláiste Naomh Eoin,
Inis Meáin
FILÍOCHT:
Dearbhán €50: Shahira Apraku,
Coláiste Ghobnatan, Co Chorcaí
Dearbhán €50: Vee Tobin
Schnittger, Coláiste Naomh Eoin,
Inis Meáin
Grianghraf nó Léaráid
Dearbhán €50: Dylan Mac Donnacha,
Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An
Cheathrú Rua
Dearbhán €50: Cian Ó hEaghra,
Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An
Cheathrú Rua

DUAISEANNA AITHEANTAIS:
Caoimhe Ní Cheallaigh & Gráinne
Nic Dhonnacha, Scoil Chuimsitheach
Chiaráin, An Cheathrú Rua
RANNÓG A:
FILÍOCHT:
Dearbhán €50: Síomha Ní hAinifein,
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
Dearbhán €50: Sorcha Ní Luain,
Coláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath
PRÓS:
€50: Eoghan Ó Domhnaill, Coláiste
Naomh Eoin, Inis Meáin
€50: Criostóir Ó Catháin, Pobalscoil
Chorca Dhuibhne
Grianghraf nó léaráid:
€50: Séamus Mac Aoidh, Coláiste
Feirste
Duais aitheantais:
Ciarán Ó Cuinn, Coláiste Naomh
Eoin, Inis Meáin

DUAIS AN MHÚINTEORA:
Adrian Ó Coincheanainn - as an
spreagadh a thug sé don oiread sin
daltaí dul i mbun pinn. Tháinig níos
mó iarratais ó dhaltaí dá chuid ná
mar a tháinig ó scoil ar bith eile. Cé
nár bhuaigh siad go léir duaiseanna
bhí ardchaighdeán ag baint leis an
saothar a tháinig ó Choláiste Naomh
Eoin, Inis Meáin agus tá ardmholadh
ag dul dóibh.

Comhghairdeas leis na buaiteoirí
go léir. Comhghairdeas freisin le
gach duine a sheol saothar isteach.
Foilseofar dánta agus scéalta eile
ón gcomórtas amach anseo. Bígí ag
faire amach dóibh.
Leanaigí oraibh ag scríobh agus
bígí cinnte go seolann sibh scéalta,
dánta, ailt nó pictiúir chugainn don
chéad eagrán eile.
Áine Ní Ghlinn
Eagarthóir

Simba
Ólann mise bainne
Itheann mise arán
Súimse cois tine agus
Déanaim crónán.
Éirimse san oíche
Nó ar maidin go moch.
Siúlaim go ciúin
Agus beirim ar luch.
Bímse sa gharraí
I mo chodladh faoin ngrian
Súile ar oscailt
Ag faire ar éan.

Ciarán ó Cuinn
Coláiste Naomh Eoin,
Inis Meáin
(Duais Aitheantais)
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Toll-bhullaí fána
Ag maidí rámha
Currach lán éisc
Ag teacht chun cladaigh
(Máirtín Ó Direáin)

Cúrsaí Reatha sa
Mheán Oirthear

Cian Ó hEaghra
Scoile Chuimsitheach Chiaráin
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
(Buaiteoir, Grianghraf nó Léaráid, Rannóg B)

Féachaimid orainn féin mar dhaoine a choimeádann
suas le scéal an lae. Féachaimid ar an nuacht gach
cúpla lá agus bímid ag faire amach i gcomhair rudaí a
bhfuil suim againn iontu. Is é ceann de na scéalta seo
ná an foréigean agus an choimhlint i nGána. Bhíomar
ag leanúint an scéil seo ar feadh píosa, ach bhíomar sa
chathair agus chualamar daoine ag screadaíl agus ag
agóid i gcoinne Iosrael. Níor aontaíomar leis na rudaí a
bhí á rá acu ach cheapamar gur cheart níos mó eolais
a fháil agus mar sin bheartaíomar an scéal a leanúint
go géar. Bhailíomar a lán eolais faoin scéal agus mar
sin cheapamar go raibh go leor againn chun caint faoi.
Bhíomar ag caint le an-chuid daoine agus ag plé a gcuid
tuairimí faoin scéal. Rinneamar iarracht an dá thaobh
den scéal a fháil. Cheapamar go raibh sé tábhachtach
an t-eolas ar fad a bheith againn sular ghlacamar
seasamh ar scéal a bhí conspóideach.
Tá tuairimí ag gach duine fiú má tá siad mícheart.
Níl an seasamh céanna againn ar an scéal seo is a bhí
againn ag an tús. Scéal fíorchasta atá san aighneas
idir Iosrael agus an Phalaistín agus téann an choimhlint
siar na céadta bliain. Is féidir linn é a chur i gcomparáid
le rudaí a tharla lenár linn féin. Bunaíodh Stáit Iosrael
i ndiaidh an dara cogadh domhanda mar thír dhúchais
do Ghiúdaigh Eorpacha agus tá easaontas fós idir An
Phalaistín agus Stáit Iosrael mar gheall ar gur roinneadh
stáit agus gur aistríodh daoine dá bharr.

“Foighid ar fad om cheirdse...”
Toll-bhullaí
fána
(Máirtín Ó Direáin)
Ag maidí rámha
Currach lán éisc
Ag teacht chun cladaigh
(Máirtín Ó Direáin)

Dylan Mac Donnacha, Scoil Chuimsitheach Chiaráin,
An Cheathrú Rua
(Buaiteoir, Rannóg B, Léaráid nó Grianghraf)

Milo Ó Móráin agus Adam Ó Mathúna-Compagno.
Coláisté Daibhéid, Corcaigh

Séamus Mac Aoidh, Coláiste Feirste
(Buaiteoir, Rannóg A, Léaráid nó Grianghraf)
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Baile
breithe a réiteach dom agus las sé an chistin. Chroith mé
mo cheann ag cuimhniú ar an oíche sin agus dhírigh mé
m’intinn arís leis an téacs a léamh.
“Breathnaíonn sé nach mbeidh an cheardlann seo
críochnaithe go dtí tráthnóna amárach, tá brón orm, ní
raibh a fhios agam go dtarlódh sé seo. Bí cinnte an doras
a ghlasáil anocht. Beidh mé ar ais maidin amárach, tá
m’eochair fhéin agam, agus tá mé ag súil go mór le tú
a fheiceáil! Tá dinnéar curtha in áirithe agam i Jeromes
le haghaidh a hocht a chlog. Glaoigh orm nuair atá tú sa
mbaile xx”

Bhreathnaigh mé arís ar an ticéad i mo lámh. Suíochán
27. Choinnigh mé orm ag déanamh mo bhealaigh síos trí
shuíocháin na traenach. 24, 25, 26, 27. Shuigh mé síos,
ag oscailt mo mhála ar an bpointe chun mo ríomhaire
glúine a leagan i mo ghabháil. Tráthnóna Aoine. Cé go
raibh mé théis seachtain a chaitheamh ag comhdháil
- a bhí 5 uair an chloig taobh amuigh de Londain - fós
bhí tuairiscí le foilsiú agus foirmeacha le líonadh roimh
mhaidin Dé Luain. Bhí mé ag obair d’ fhear gnó darbh
ainm Liam Clancy. Go leor den am bhí mo chuid oibre
dúbailte de bharr obair a bhí dearmadta aigesean ach,
bhí mé buíoch post a bheith agam. Thaitin sé liom.
Bhí sé dúshlánach, bhí éagsúlacht ag baint leis, agus
thug sé an deis dom cónaí i lár Londan agus a bheith
neamhspleách.
Anois agus mé ag iarraidh tuairisc a chríochnú,
fuair mé téacs. Bhreathnaigh mé ar an scáileán agus
d’ardaigh mo chroí; David a bhí ann. Bhí muid ag siúl
amach le chéile le ós cionn dhá bhliain anois agus fuair
muid árasán le chéile cúpla mí roimhe sin. Bhíodh sé
deacair gan é a fheiceáil ar feadh seachtaine. Ar an
laghad anois bhí ceardlann dlí aige féin i mBriostal is ní
bheadh sé sa mbaile leis féin. Tá fhios ag Dia nach bhfuil
sé in ann cócaireacht. An mhí seo caite thriail sé dinnéar

Rinne mé gáire beag ag an bpíosa faoin bhfainic an
doras a ghlasáil. Ón nóiméad a fuair sé amach gur
tógadh faoin tuath mé bhí sé i gcónaí ag cur de faoi cé
chomh dainséarach is atá sé a bheith i do chónaí i lár
Londan i gcomparáid le faoin tuath. Tógadh eisean i
mBaile Átha Cliath agus mar sin bhí cleachtadh aige ar
na rudaí seo, dar leis.
Bhí mé buartha nach mbeadh sé sa mbaile anocht
ach ag an am céanna bhí mé ag súil go mór é a fheiceáil
amárach. I mo thuairimse sé Jeromes an bhialann is
fearr i Londain. An t-aon locht a bhí air ná go raibh liosta
feithimh trí mhí acu ann. Agus is ansin a chuimhnigh mé,
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mháthair ag tabhairt aire dom níos mó. Ní bheadh sí ann
chun mé a chosaint air an bhfear gránna, foréigeanach,
ólta a raibh faitíos an domhain orm roimhe. An mhaidin
i ndiaidh breithlá mo mháthair bhí ciúnas ar fud an tí.
Shúil mé isteach sa chistin agus chonaic mé m’athair
ina shuí ag an mbord agus a chloigeann ina lámha aige.
Thug sé faoi deara go raibh mé i mo sheasamh ansin
agus d’ardaigh sé a cheann.
‘Breathnaigh anois céard atá déanta agat, is mar gheall
ortsa a rinne sí é seo’, agus leis sin shiúil sé amach doras
cúil an tí. Níor thuig mé céard a bhí i gceist aige ach
thosaigh mé ag cuartú mo mháthar, ag súil le go mbeadh
freagra aici dom. Fuair mé mo fhreagra sa seomra suite.
Bhí mo mháthair ann agus thuig mé anois céard faoi a
bhí m’athair ag caint. Bhreathnaigh mé suas ar an gcorp
a bhí ar luascadh ón tsíleáil agus rópa tiubh thimpeall
ar a muineál. Bhí an bráisléad a thug mé di inné ar lámh
amháin agus paidrín sa lámh eile aici. Tháinig lagar orm
agus thit mé as mo sheasamh. Cé go raibh míle is céad
rud ag dul tríd m’intinn, bhí rud amháin fíorshoiléir - bhí
mé anois fágtha liom fhéin leis an alcólach seo.
Leag mé mo chloigeann siar ar shuíochán na traenach
agus i ngan fhios dom féin thit mé i mo chodladh ag
cuimhniú siar ar an lá sin.
Nuair a dhúisigh mé bhí sé ina shuí ós mo chomhair
amach, ag léamh páipéir nuachta. Bhí mé reoite don
suíochán fúm. Thriail mé béic a ligean ach bhí mo ghlór
imithe uaim. Thug duine de oibrithe na traenach faoi
deara go raibh rud éicint mícheart liom. Bhí mé in ann í
a fheiceáil as coirneáil mo shúile ach ní raibh mé in ann
mo shúile a tharraingt ón bhfear a bhí romham. Tar éis
cúpla soicind chroith bean na traenach mo ghualainn
agus dúirt sí liom anáil a tharraingt. Tharraing sé seo
aird an fhir agus bhreathnaigh sé suas ón bpáipéar, ag
tabhairt seans dom a éadan a fheiceáil. Níorbh é a bhí
ann.
Lig mé osna agus bhí mé in ann mo cholainn a
aireachtáil arís. Bhí an strainséir ag stánadh orm anois
agus an t-oibrí traenach freisin. Ní raibh a fhios agam
céard a déarfainn leo, cén chaoi gur féidir leat rud mar
sin a mhíniú do dhaoine? Ach mar a tharla sé níor ghá
dom tada a rá mar stop an traein agus thug mé faoi
deara go raibh mé ar ais i Londain.
D’éirigh mé as mo shuíochán láithreach, ag brú tríd
an slua chun mo bhealach a dhéanamh ón traein. Ní
fhéadfadh sé go raibh sé seo ag tarlú arís. Tharla sé
cheanna, agus anois bhí sé ag tarlú arís ceithre bliana
tar éis dom a theacht go Londain. Dúirt na dochtúirí go
dtógadh sé am, agus go raibh seans go dtarlódh sé go
randamach freisin, cosúil leis na brionglóidí. Dúirt siad
liom labhairt leo faoi, ach níor thuig siad. Ní raibh mé ag
iarraidh labhairt faoi. Ní raibh mé in ann labhairt faoi,

cén fáth a mbeadh sé seo pleanáilte ag David le cúpla
mí? Ní fhéadadh go bhfuair sé an bord de bharr cealú.
Bhí liosta feithimh ann dó sin freisin.
Léigh mé an téacs arís - níos cúramaí - ag déanamh
cinnte nach raibh aon chuid de nár léigh mé an chéad
gheámh ach ní raibh aon rud ann. Bhí mé fós ag stánadh
ar an scáileán nuair a chonaic mé dáta an lae thuas ar
bharr an téacs. 13/02/2014. Amárach an 14ú Feabhra.
Lá Vailintín.
Cén chaoi nach raibh sé seo tugtha faoi deara agam?
Ba dháta fíor-thábhachtach a bhí ann dom, agus ní mar
gheall ar rósanna, seacláid agus teddies móra. Ba é
lá vailintín breithlá mo mháthar. Breithlá a rinne mé a
cheiliúradh léi den uair dheireanach deich mbliana ó
shin. An ceann deireaneach a bhí aici.
Sheol mé téacs ar ais chuig David ag insint dó go
mbeadh sé sin go hiontach. Bhí a fhios aige faoi mo
mháthair ach bhí a fhios aige freisin nár cheart dó í a
luadh, ariamh. Ní raibh a fhios aige chuile shórt a tharla,
ní raibh a fhios aige faoin saol a bhí agam sa mbaile in
Éirinn, ach gheall mé dó go n-inseoinn an scéal iomlán
dó lá éicínt.
Chuimhnigh mé siar ar an lá sin, breithlá deireanach
mo mháthar. Chuimhnigh mé ar cé chomh sásta is a bhí
sí, cé chomh buíoch is a bhí sí as na bronntanais a bhí
ceannaithe agam di agus freisin chuimhnigh mé ar an
oíche sin, ar an bhfaitíos agus an díomá a bhí soiléir ar a
h-éadan nuair a tháinig seisean abhaile.
Is beag nár thit sé isteach tríd an doras, ólta arís. Bhí
boladh uafásach uaidh - meascán den tobac, alcól agus
allas freisin - díreach mar a bhí beagnach gach oíche
más rud é gur tháinig sé abhaile a chor ar bith. Bhí an
lá caite aige thíos sa teach tábhairne ach ar an laghad
nuair a bhí sé ansin ní raibh sé ag cur isteach orainne.
Bhreathnaigh sé ar an mbeirt againn agus straois ar
a éadan ach a chuid súile dorcha. Bhailigh mé suas
bronntanais mo mháthair ach ní raibh mé sách scioptha.
Rug sé ar an vása nua le bláthanna ann agus chaith sé
in aghaidh an bhalla é. Shiúil sé i mo threo agus píosa
den ghloine briste ina lámh aige ach sheas mo mháthair
eadrainn. Dúirt sí liom go raibh sé deireanach agus
gur cheart dhom dul a chodladh - imní le cloisteáil ina
glór. D’fhéach mé sna súile uirthi, ceann acu fós ataithe
agus lorg doirn fágtha timpeall air ó arú aréir, agus
chonaic mé na deora. Bhíodh sí i gcónaí ag iarraidh mé a
chosaint air, ag iarraidh nach bhfeicinn céard a bhí ag dul
ar aghaidh.
Thuig mé go raibh sí ag iarraidh aire a thabhairt dom
agus mé a choinneáil sábháilte agus den chuid is mó den
am d’éirigh léi. Bhí sí á dhéanamh seo ó rugadh mé agus
fós á dhéanamh anois ag dhá bhliain déag.
Ach an mhaidin dár gcionn stop sé sin. Ní bheadh mo
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David síos ar na tíleanna fuara mé agus bhreathnaigh sé
timpeall an tseomra, ag cuartú. Fuair sé an rásúir caite
ar an urlár agus chroith sé a cheann.
Bhreathnaigh mé suas air agus chonaic mé go raibh
deora ina shúile. Thosaigh mé ag caoineadh. Níor cheart
go mbeadh ar David cur suas leis seo. Ní raibh sé
féaráilte air.
Gan focal a rá phioc sé suas den urlár mé agus shiúil
sé amach as an ensuite. Leag sé síos ar an leaba mé
agus shiúil sé isteach sa seomra folctha arís. D’fhill sé
tar éis nóiméad nó dhó, a chuid lámha lán le rudaí as an
mbosca garchabhrach. Lig sé osna agus shuigh sé síos
le mo thaobh.
Go cúramach, d’ardaigh sé an tuáille a bhí ag clúdach
mo cholainne. Bhreathnaigh sé ar na créachta a bhí
ag clúdach mo chraicinn. Bhreathnaigh mé féin orthu
freisin, den chéad uair. Thosaigh mé ar mo chuid
ceathrúnaí roim – ar dtús b’é seo an t-aon áit a ghearr
mé mé féin den chuid is mó. Bhí sé éasca le déanamh
agus - níos tábhachtaí - bhí sé éasca le clúdach. Ach
aréir, rinne mé i bhfad níos mó damáiste, bhí sé seo
i bhfad níos measa ná aon uair eile, agus nuair a
bhreathnaigh mé ar David bhí sé soiléir go raibh sé féin
ag ceapadh an rud céanna.
Bhí caol mo láimhe gearrtha, an taobh istigh d’ uachtar
mo chuid lámh, síos fad mo dhá chos agus mo dhá rúitín
fiú. Bhí cuid de na créachta fós ag cur beagán fola, níor
thriomaigh siad de bharr gur fhan mé san uisce agus nár
théachtaigh an fhuil mar thoradh air sin.
Tar éis cúpla nóiméad thosaigh David ag glanadh agus
ag clúdach na gcréachtaí go cúramach, ceann i ndiadh
a chéile. Nuair a bhí an ceann deireanach clúdaithe aige
bhreathnaigh sé suas ar m’éadan arís. Leag sé a lámh
ar mo leiceann ag iarraidh na deora a thriomú ach ní
raibh aon mhaith ann. Bhí mé fós ag caoineadh. Shuigh
an bheirt againn ansin ar an leaba le chéile gan focal
eadrainn ar feadh tamaill.
Tar éis píosa labhair sé
‘Nuair a shiúil mé isteach an doras ar maidin bhí plean
agam bricfeasta vailintín a réiteach duit. Bhí mé ag
iarraidh rud éigin deas a dhéanamh dhuit ach b’fhéidir
gur droch phlean a bhí ann ar aon nós. Níl mórán
maitheasa ionam sa chistin.’
Stop sé ar feadh nóiméid ach choinnigh mé mo bhéal
dúnta. Bhí a fhios agam go raibh tuilleadh le rá aige agus
tar éis nóiméid lean sé ar aghaidh.
‘Tháinig mé isteach anseo le déanamh cinnte go
raibh tú fós i do chodladh nuair a chonaic mé solas san
ensuite - ach gan tada le cloisteáil. Nuair a shroich mé an
doras…’
Stop sé arís, eisean ag caoineadh freisin faoin am seo
‘Cheap mé go raibh tú imithe uaim, ‘Eimear. Bhí tú i do

ní le dochtúirí, ní le David fiú, mar lena insint do dhuine
éigin céard a tharla dom, bheadh orm féin glacadh leis
go raibh sé fíor. Bheadh orm glacadh leis gur tharla sé
agus nach droch bhrionglóid a bhí ann. Agus chun an
fhírinne a insint, níor chreid mé go raibh mé sách láidir
chun é sin a dhéanamh.
Dhúisigh mé i lár na hoíche, an t-allas ag rith síos mo
dhroim, m’anáil ag teacht i bhfad ró-scioptha agus pian
i mo bholg. Rith mé go dtí an seomra folctha chomh
scioptha is a bhí mé in ann sa dorchadas.
‘Ní raibh ann ach brionglóid’, a dúirt mé liom féin arís
agus arís agus mé ag cur aníos sa leithreas.
Bhí a fhios agam ó mo chuid taithí féin nach raibh ciall
ar bith iarracht a dhéanamh dul ar ais a chodladh anois.
Shocraigh mé folcadh a thógáil, seans go mbeinn ag
aireachtáil níos fearr ina dhiaidh, b’fhéidir go mbeinn
tuirseach fiú.
Bhí mé i mo shuí ansin sa bhfolcadán, an t-uisce
beagán ró-the, díreach mar a thaitin sé liom nuair a
thosaigh sé. An glór beag nimhneach sin i m’intinn, a
thosaíonn amach íseal go maith ach má éisteann mé
leis, éiríonn sé níos airde agus níos gleomhaire go dtí go
gcreidim féin ná rudaí atá sé ag rá.
Ní raibh an glór seo cloiste agam le píosa anois,
agus dúirt mé liom féin gan éisteacht leis, go b’shin a
bhí uaidh, agus nach raibh mé chun an cumhacht sin a
thabhairt dó níos mó. Ach de réir mar a shuigh mé ansin,
an t-uisce anois ag fuarú timpeall orm, chuimhnigh mé
ar an mbrionglóid a bhí agam uair an chloig roimhe sin,
nuair a bhí mé dhá nó trí bliana déag d’aois agus gan
a bheith in ann mé féin a chosaint air. Chuimhnigh mé
ar an gcaoi a mhothaigh mé nuair a cheap mé go raibh
seisean ar an traein inniu, agus, de réir a chéile, d’éist
mé leis an nimh agus leis na bréaga a bhí i m’intinn.
D’éist mé leis ag rá gur orm féin a bhí an milleán, go
raibh chuile shórt a tharla dom sa mbaile agus an saol a
bhí agam ar feadh ocht mbliana déag tuillte agam, agus
an ceann is measa - gur mar gheall ormsa a chuir mo
mháthair lámh ina bás féin. D’éist mé leis ag rá nárbh
fhiú uisce na bhfataí mé, ag rá go raibh an ceart aige mé
a bhualadh. D’éist mé go dtí go raibh an rásúr i mo lámh
agam agus línte dearga ag sileadh amach, ag seasamh
amach i gcodarsnacht le mo chraiceann bán.
‘A hEimear!’
Dhúisigh mé de gheit.
Chuala mé David ag béicíl, a ghlór ag creathadh le
faitíos. D’oscail mé mo shúile ar an bpointe agus chonaic
mé David ag rith anall chugam. Tharraing sé tuaille mór
den seilf agus tharraing sé amach as an uisce mé. Bhí
an t-uisce fuar anois, agus dath dearg tagtha uirthi. Leag
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An Fómhar
Feargach

luí ansin, do shúile dúnta agus an t-uisce dearg leis an
bhfuil.’
‘David.. tá brón orm, ní raibh-‘, ach stop sé mé.
‘Ní ort atá an milleán, ‘Eimear. Tuigim é sin, ach cheap
mé go raibh muid tagtha thairis seo. Bhí tú ag déanamh
chomh maith le cúpla mí anuas… Cén fáth go ndearna tú
é seo anois?’
Ní raibh mé in ann freagra a thabhairt dó.
‘Tuigeann tú go gcaithfidh muid rud éicint a dhéanamh
faoi seo nach dtuigeann? Caithfidh tú labhairt le duine
éigin. Le do thoil tar liom chuig an dochtúir? A Eimear,
tá mé ag iarraidh mo shaol a chaitheamh leat, saol
áthasach agus fada. Níl mé ag iarraidh teacht abhaile lá
éigin agus go mbeidh tú…’
Stop sé é féin sular chríochnaigh sé an abairt ach bhí
a fhios agam céard a bhí sé ag dul a rá. Ní raibh sé ag
iarraidh go mbeadh mé cosúil le mo mháthair agus sa
nóiméad sin, thuig mé nach raibh mé féin á iarraidh sin
ach an oiread.
Bhreathnaigh mé ar David anois agus chonaic mé go
raibh sé ag fanacht le freagra, bhí mo chinneadh déanta
agam. Gheall mé dó go rachainn ag síciatraí agus go
labhróinn leis féin chomh maith. Fiú tar éis dhá bhliain
le chéile bhí rudaí fós nach raibh a fhios ag David fúthu
agus bhí sé thar am agam an fhírinne a insint dó. Bhí
David foighneach agus lách agus bhí a fhios agam go
cinnte nach ngortódh sé mé. Bhí mé go hiomlán i ngrá
leis.
Bhí sé in am dom an saol a bhí agam sa mbaile i
gConamara a fhágáil i mo dhiaidh. Bhí mo mháthair
imithe. Bhí seans maith go raibh m’athair básaithe
freisin ón méid a d’ól sé. D’imigh mé nuair a bhí mé
ocht mbliana déag agus ní raibh aon bhaint agam leis
an áit ó shin. Bhí sé thar am dom stopadh de bheith
ag cuimhneamh ar Chonamara mar mo bhaile. Cinnte
tógadh ann mé, bhí aithne agam ar an áit. Ach bhí an
ghráin agam air de bharr an tsaoil a bhí agam ann.
Bhí mo shaol anseo i Londain anois le mo chuid cairde
nua, mo phost ag obair i ngnó Liam agus an rud ba
thábhachtaí ar fad, David. Gan eisean, níl a fhios agam an
mbeadh an misneach agam go deo an cinneadh a thógáil
le cúnamh a fháil. Cheana féin bhí mé ag aireachtáil
níos dearfa. Ar bhealach, shábháil Londain mé, tháinig
mé anseo ag a hocht mbliana déag agus mé ag cuartú
faoisimh. Chuir an chathair é sin ar fáil dom. Is í Londain
mo bhaile, agus níl rud ar bith gur mhaith liom a athrú
faoin gcathair ghnóthach, fhuinniúil ilchultúrtha seo.

An portach báite le deora
Madra gioblach ina lár
Ag crith le gaoth fhíochmhar
Ag féachaint ar a dhuais mharbh
Leis an leacht dearg ag rith
Ag éalú ón mbás
Tá an fómhar feargach
Ag scriosadh gach rud ina shlí
Ag fágaint soineantacht an Earraigh
Ag fáil réidh le dearfacht an nádúir
Is cúis bháis é, é ag fágáil
A stampa diúltach orainn
Tá sé ag draenáil
An datha spridiúil as na duilleoga
Ag tógaint an ghlais
Á líonadh le dath dearg fuilteach
Tá an fómhar feargach
Ag scriosadh gach rud ina shlí.

Shahira Apraku
Coláiste Ghobnatan, Co Chorcaí
(Buaiteoir, Rannóg B, Filíocht)

‘Óir tá Neamh nó Ifreann thall
‘gus cén mhaith Neamh
mura mairfidh sé
go bráth?’

Laila Ní Fhlaithearta
Scoil Chuimsitheach Chiaráin
(Buaiteoir, 1ú duais, Comórtas Comhar Óg)

Caoimhe Ní Cheallaigh
Scoil Chuimsitheach Chiaráin
(Duais Aitheantais)
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Gráinne Nic Dhonncha
Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua
(Duais Aitheantais)

An Dreoilín Teaspaigh
Is fear beag glas mé
a mhaireann san fhéar
Canaim amhrán gleoite
Amuigh faoin spéir.
Cric, crác, cric
Is fear beag glas mé
A léimeann suas síos
Bhí mac beag agam
a bhí cúig bliana d’aois,
Ach tháinig an traonach
mór agus láidir
Agus sciob sé uaim é
Agus d’fhág sé mé cráite.

Sorcha Ní Luain
Coláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath
(Buaiteoir, Rannóg A, Filíocht)

An Mhaighdean
Mhara

Samhain
Deireadh an Fhómhair, tús an gheimhridh.
Casadh an lae, teacht na hoíche.
Titim na nduilleog, bás na mbachlóg.
Críoch na dea-aimsire, tús na stoirme.
Slán leis an bpeil, fáilte roimh Ióga.
Caith amach an t-uachtar reoite, ceannaigh seacláidí.
Cuir uait na spéaclaí gréine, caith do lámhainní.
Fáilte roimh na taibhsí, déan dearmad ar chuairteoirí.
Féach ar na leabhair, ná bac leis na físeáin.
Beidh scrúdaithe na Nollag agat! Ó! Mo Dhia-sa!
Ag tnúth leis an Nollaig, dean amach do liosta.
Freastal ar Aifreann do na mairbh an mhí seo.
Seachain an fliú, cuir móin ar an tine.
Bailígí le chéile chun bairín breac a ithe.
Má fhaigheann tú an fáinne
Ná dean dearmad ar mo chuireadh.

Chuaigh sí ag snámh gach lá
Ach níor tháinig sí ar ais an lá seo,
Chuaigh mé go Cathaoir Synge
Ach ní raibh aon radharc uirthi.
Bhí mé caillte gan í
Mo chroí briste
Mé fágtha liom féin
Ar Inis Meáin.
Chuaigh mé go Cathaoir Synge
Ag breathnú síos ar an fharraige
Ag fanacht, is ag fanacht
Go dtí an lá a bhfeicfeadh mé arís í
Is maighdean mhara anois í
Ina suí ansin cois farraige
Tar chugam a stór
Tá mé ag fanacht leat

Síomha Ní hAiniféin
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
(Buaiteoir, Rannóg A, Filíocht)

Vee Tobin-Schnittger
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
(Buaiteoir, Rannóg B, Filíocht)
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An Glaoch Gutháin
Oíche dhubh, dhorcha í gan aon solas ón ngealach.
Níl aon torann le cloisteáil seachas an Bam Bam de
choiscéimeanna troma ar sheanchoincréit scoilte.
Tá atmaisféar taghdach, dorcha thart timpeall orm.
É chomh tiubh go ngearrfadh scian é.
Déanaim iarracht breathnú thar mo ghualainn go
scioptha ach táim ag rith i bpatrúin aisteach agus ní
féidir liom díriú ar an scáthchruth atá do mo leanúint. Tá
deora i mo shúile agus tá sé deacair orm an cosán ós mo
chomhair a fheiscint.
Rithim ó shoilse bóthair go soilse bóthair, caitheann
siad scáth dofheicthe, gathach mórthimpeall orm.
Féachaim taobh thiar díom arís agus feicim figiúr ard,
seang, mómhar ag léimt trí linn beag solais amhail is gur
fia éigiontach é ag réabadh trí choill ach tá codarsnacht
mór idir an íomha seo agus an fhírinne. Ní fia é agus
cinnte níl sé éigiontach. Is féidir liom an aidréanailín
a bhrath ag scaipeadh ar fud mo choirp ag thabhairt
tuilleadh cumhachta do mo mhatáin. De réir mar a
ardaíonn mo luas is féidir liom a chuid coiscéimeanna a
chloisint ag fáil níos tapúla. Bam Bam. Tá imeagla mór
orm anois mar tuigim go bhfuil sé ag imirt liom mar a
bheadh cat ag seilg ar luch. Mall agus lán le gliceas. Is
féidir liom an t-éadóchas a bhrath ag sileadh síos go croí
ionam.
Fan! Thuas an tsráid beagáinín feicim caolsráid a
bhfuil aithne agam air. Breathnaím thar mo ghualainn
uair amháin eile agus feicim an fear ag rith le
coiscéimeanna muiníneacha, é thart ar fiche slat taobh
thiar dhom. Tá a fhios agam go gceapann sé go bhfuil
beirthe aige orm.

Go tobann cuirim gach iarracht is féidir liom isteach
i mo chuid cosa chun níos mo luais a fháil agus rithim
timpeall an chúinne ag úsáid taobh an bhalla chun mé
a threorú. Feicim bosca bruscair ollmhór agus léimim
isteach ann i bpreab mhór amháin. Tá boladh uafásach
bia lofa ag teacht uaidh agus tá gloine géar faoi bhos
mo láimhe, é ag gearradh trí mo chraiceann ach tugaim
neamhaird air.
Íslím an clúdach agus féachaim tríd an scoilt bheag
atá déanta agam idir an clúdach agus imeall an bhosca
bruscair. Feicim an fear ag casadh isteach sa chaolsráid.
Tá rud airgid ag glioscarnach faoin solas atá ag teacht ón
tsráid. Scian.
Téann sé suas síos an tsráid ag tógáil céimeanna
moillithe, feargacha. Tá an rith muiníneach imithe uaidh
anois. Bam....Bam...Bam. Braithim faoiseamh nuair
a shroicheann sé deireadh na sráide agus tá sé ar tí
an cúinne a chasadh. Ligim mo scíth beagáinín agus
luím síos i gcoinne bhalla an bhosca. I`ve got a feeling
somebody`s watching mé.
Cloisim liricí amhráin Michael Jackson á chasadh gar
dom agus braithim rud éigin ag croith i mo phóca. Mo
ghuthán. Féachaim ar an bhfear ag casadh i mo threo,
straois uafásach, fíochmhar ar a aghaidh. Sméideann
sé a cheann orm. Tá mé aimsithe aige. Tá mé gafa. Bam
Bam.

Naoise NÍ Chodlatáin
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
(Buaiteoir, Rannóg B, Prós)
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Lá ar an bhFarraige
Dhúisigh mé go luath ar maidin. Lá breá i lár an tSamhraidh
a bhí ann Bhí an chuach ag glaoch. Bhreathnaigh mé
amach an fhuinneog. Ní raibh an ghrian ag éirí ach bhí an
lá ag gealú. Bhí lá fada amach romham. Léim mé amach
as an leaba agus thosaigh mé do mo réiteach féin. Rith
mé isteach sa chistin agus rug mé ar mo bhia a bhí ar an
mbord. Chaith mé isteach i mo mhála é agus d’ullmhaigh
mé mo bhricfeasta dom fhéin. D’ith mé ceapaire agus d’ól
mé cupán tae. Bhí deifir orm. Bhí an ghrian ag éirí sa taobh
thoir den oileán. D’ól mé an tae ró-éasca agus dhóigh sé
mo scornach. Rug mé ar mo chóta ar fhaitíos go gcasfadh
an lá fuar agus amach an doras
liom. Bhí Colm ag fanacht
liom ag an gcurrach. Bhí
na líonta mangach
istigh aige sa
gcurrach.
“Déan
deifir,”
a dúirt
sé
liom. Rith
mé síos chuig an gcurrach. Léim mé isteach ann agus
shuigh mé síos ar an seastán tosaigh. Bhrúigh Colm an
currach as an ngainimh agus léim sé féin isteach ann.
Rug an bheirt againn ar na maidí rámha agus rinne muid
ár mbealach timpeall chuig an taobh ó dheas den oileán.
Nuair a shroich muid an spota leis na líonta a chur amach
chonaic muid muca mara. Bhí faitíos orainn roimh na
muca mara mar is ainmhithe láidre iad a bheadh in ann
an currach a iompú orainn. Dá bharr sin rinne muid deifir
ag cur amach na líonta. Níor tháinig aon mhuc mara níos
gaire dúinn agus nuair a bhí na líonta curtha amach againn,
thosaigh muid ag tarraingt na potaí gliomach. Lig mé béic
asam féin nuair a chonaic mé gliomach mór millteach
sa triú pota. Thóg mé as an bpota é agus thomhais mé é
óna shrón go dtí a dhroim. Bhí sé 140mm. Chuir an rialtas
rialacha amach a léiríonn nach féidir aon ghliomach atá
níos lú ná 127mm a thógáil amach as an uisce. Ba ghá
dúinn an gliomach a chur air ais sa bhfarraige. Nuair a bhí
na potaí ar fad tarraingthe againn bhí tríocha dó gliomach
faighte againn. Chas muid an currach timpeall I dtreo na
céibhe agus thosaigh muid ag iomráidh ina treo. Nuair a
bhí muid gar don chéibh chonaic mé pocán mór dearg.
Chas mé an currach ina threo agus ní raibh sé I bhfad go
raibh an currach ag an bpocán. Tharraing Colm suas an
bosca taisce fad is a raibh mise ag cur bandaí laisteacha
ar chrúba na gliomach. Chuir muid na gliomaigh isteach
sa mbosca taisce. Chaith muid an bosca taisce amach
sa bhfarraige. Nuair a bhí an bosca taisce caite amach

againn chonaic mé rud caol fada amuigh sa bhfarraige.
Thaispeáin mé do Cholm é. Píosa mór adhmaid a bhí ann.
Chuaigh muid amach chuige. Cheangail mé rópa timpeall
air. Ansin cheangail mé an taobh eile den rópa den churach.
D’iompaigh muid isteach ar an gcéibh leis. Léim Colm
amach as an gcurrach agus tharraing sé suas chuig a
charr é. Ansin rith sé síos chuig an gcurrach arís. Bhrúigh
sé as an ngainimh é agus léim sé isteach ann. Chuaigh
muid ó thuaidh chuig na líonta. Nuair a shroich muid na
líonta thosaigh Colm á

dtarraingt. Bhí go
leor éisc sna líonta
ach leathbhealach
tríd chuaigh an líon I
bhfostú. Tharraing Colm
arís iad ach ní dhearna sé
aon mhaith leis. Thug mise
cúnamh dó. Tharraing mise
an líon agus cheangail Colm
timpeall ar an seastán é. Tharraing
an líon an currach síos chuig
leibhéal an uisce. An chéad rud
eile bhuail rud éigin an currach
agus thit mé isteach san uisce.
Bhí mé préachta. Chonaic mé iasc
mór
millteach ag teacht I mo threo. Ní fhaca
mé go soiléir é mar bhí an saille ag gortú mo shúile. Bhuail
an t-iasc mór mé sa mbolg agus chuaigh mé I bhfastú sa
líon. Is ar éigin is a raibh mé in ann an currach a fheiceáil ós
mo chionn. Bhí rud fada ag imeacht as an gcurrach. Maide
rámha a bhí ann. Chuaigh sé síos chomh fada leis agus rug
mé air. Thosaigh an maide rámha do mo tharraingt suas
go barr an uisce. Tharraing Colm isteach sa gcurrach mé.
Bhí mé sásta go raibh mo chóta ansin. Bhí neart uisce sáile
i mo bhéal agus i mo shrón. Chonaic mé an mhuc mara ag
imeacht ón gcurrach. Ba é sin an t-iasc a bhuail mé. Bhí
mé ag cur fola san áit ar bhuail sé mé. Bhí tart orm agus
d’ól mé uisce. D’iomraigh Colm abhaile. Tharraing sé an
currach suas ar an ngainimh. Shiúil muid abhaile. Bhí an
ghrian ag dul a luí. I mo intinn féin bhí mé ag cuimhneamh
go mbeadh an lá amárach ar nós lá eile ar an bhfarraige.
Eoghan Ó Domhnaill
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
(Buaiteoir, Rannóg A, Prós)
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Dul go dtí Páirc an Chrócaigh
An dara lá déag de mhí na Samhna a bhí ann agus bhí
m’fhoireann, Daingean Uí Chúis, ag imirt i gcluiche
Leathchraobh na hÉireann i Staid an Ghearaltaigh, i gCill
Áirne. Cluiche faoi cheathair déag a bhí ann. Bhíomar
le foireann ó Bhaile Átha Cliath a bhuaigh an chraobh
an bhliain roimhe sin. Bhí sé le tosnú ar a trí a chlog
agus mar sin, chuamar amach ar an bpáirc ag téamh
suas ag ceathrú tar éis a dó. Nuair a bhí sé deich chun
a dó, chuamar isteach sa seomra gléasta chun geansaí
Daingean Uí Chuis a chur orainn féin. Nuair a bhí siad
orainn, thángamar le chéile chun caint mar gheall ar an
gcluiche. Ina dhiaidh sin, bhíomar réidh chun imeartha.
Bhí sé a trí a chlog nuair a thosnaigh an cluiche.
Bhuamar caitheamh an Euro agus chuamar síos an gort
chun scór a fháil. Bhuamar a lán liathróidí san aer agus
fuaireamar a lán scóranna, freisin. Chuamar isteach
ag leath ama 0-10 go 0-02 chun tosaigh. Sa dara leath,
bhí an ghaoth leis an bhfoireann eile. Thosnaíomar an
dara leath go maith. Leath shlí tríd bhíomar 0-15 go
0-09 chun cinn. Bhíodar ag teacht níos cóngaraí dúinn
agus bhí fiche nóiméad fágtha sa chluiche. Go tobann,
chuaigh siad síos an gort agus fuair siad cúl. Bhí cúig
phointe déag againn agus dhá phointe déag ag an
bhfoireann eile. Deich nóiméad a bhí fágtha agus bhí trí
phointe idir an dá fhoireann. Nuair a bhí cúig nóiméad
fágtha, bhí an scór 0-18 in aghaidh 1-11. Cluiche iontach
a bhí ann ach arís, fuaireamar liathróid san aer agus
chuamar suas an gort chun cúl a fháil. 1-18 in aghaidh
1-11. Séideadh an fheadóg. Bhíomar i gCluiche Ceannais
na hÉireann, an chéad uair riamh i gcomhair Daingean
Uí Chúis. Ach ní raibh an corn againn fós, bhí cluiche
amháin fágtha.
Tháinig an lá mór, an 30ú lá de Shamhain. Bhí orainn
dul go dtí Páirc an Chrócaigh i gcomhair Chluiche
Ceannais na hÉireann. Bhí an cluiche ar siúl ag a

leathuair tar éis a ceathair agus bhíomar amuigh sa
ghort álainn ag a leath uair tar éis a trí. Bhí 24,000
duine ag an gcluiche. Bhíomar i gcoinne foireann ó
Chorcaigh, Raonaithe Nemo. Tháinig siad sin sa dara
háit an bhliain roimhe sin. Mar gheall air sin, ní bheadh
an cluiche ró-éasca. Bhí an lucht leanúna ag croitheadh
bratacha agus ag canadh, bhí sé go hiontach ar fad.
Nuair a bhí sé ceathrú i ndiaidh a ceathair, chuamar
isteach sa seomra feistis chun na geansaithe a chur
orainn. Nuair a bhí sé fiche cúig tar éis, bhíomar amuigh
sa ghort, ag éisteacht le hAmhrán na bhFiann.
Deich nóiméad isteach sa chluiche, bhí sé caoga caoga.
Idir sin agus leath ama, fuair siad 1-06. Bhí 1-09 acu le
0-03 againn. Ní rabhamar ró-shásta ag dul isteach ag leath
ama. Tar éis don bhainisteoir íde béil a thabhairt dúinn,
bhíomar réidh don dara leath. Thosnaíomar ag rith agus
fuaireamar sé phointe i gcúig nóiméad déag, gan aon scór
ag an bhfoireann eile. Nuair a bhí cúig nóiméad fágtha,
fuaireamar pointe eile. Bhíomar dhá phointe chun deiridh
agus trí nóiméad fágtha. Ach rinne an fhoireann eile
botún agus chuamar síos an gort. Bhí seans ar chúl ach
leag fear ón bhfoireann eile ár n-imreoir. Fuair an fear
cárta dearg agus cic pionóis a bhí ann.
Ní raibh mé riamh chomh neirbhíseach im’ shaol.
Tháinig mé suas chun an cic pionóis a thógaint. Shéid an
moltóir an fheadóg, rith mé suas ...agus cúl a bhí ann!!
1-09 le 1-10 againn. Shéid sé an fheadóg arís, bhí sé thart.
Bhíomar ar an bhfoireann is fearr in Éirinn.
D’ardaíomar an corn go sona sásta. Ní
bheidh rud mar seo agam go deo arís Daingean Uí Chúis abú!
Criostóir Ó Catháin
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
(Buaiteoir, Rannóg A, Prós)

11

Fadhb FIFA
Bhí Sepp Blatter ar mhuin na muice,
Ó chuaigh sé i gceannas ar FIFA,
Bhí saol an mhadra bháin aige fhéin is a chlann,
Is é ag cneámhaireacht ó mhaidin go hoíche.
Tá seacht mbliana déag rófhada i réim
Agus triúr ban sa mbaile le slíocadh.
Is maith le Sepp mná, ceann nua chuile lá,
Ach is fearr leis 100 milliún ó FIFA.
Is fearr le Sepp imreoirí ban
A fheiceáil i mbristí cúng fáiscthe,
Iad dathúil dá réir, iad ag rith ar an bhféar
Is loinnir ina gcraiceann ag báisteach.
Ní maith le Sepp stíl gruaige Ronaldo.
Is fearr leis Messi ag damhsa.
Níl liobar air fhéin cé gur fearr é atá tréan.
Faraor nach bhfuil a chuid airgead agamsa.
B’fhiú cúig mhilliún Euro lámh Thierry Henry
A chuir foireann na hÉireann as an rása,
Bhí Blatter chomh flaithiúil mar is duine é atá gnaíúil
Is bhí muintir na hÉireann breá sásta.

An Seomra Ranga

Anois ‘is muid ag éisteacht leis an scéal ag dul ar aghaidh
Tá corr eile tagtha san eachtra.
Nach ndúirt Sepp linn inné agus meangadh gáire ar a bhéal
Go m’fhéidir go mbeadh sé ar ais arís am éigin …

Bhí an múinteoir le droim casta.
Bhí ciúnas na marbh le cloisteáil
Nuair - go tobann – a thosaigh rí rá is spraoi
Sa chúinne fada iargúlta.
Rinne Mícheál na cúil lena mhéara.
Bhí Peadair ag líonadh an phionóis.
Ansin seo chugainn an liathróid bheag pháipéir
Ag eitilt I dtreo na ndaltaí.

Diarmuid Ó Flatharta
Leitir Móir
(Bhuaigh an dán
seo duais Oireachtais
2015)

Phreab sé de chloigeann Mháire
Is shleamhnaigh sé thar Bhord a Trí.
Thit Liam dá chathaoir le heagla
Is chas Iníon NÍ Laoi chuig na hainniseoirí bochta.
Is chloisfeá an gleo uafásach
Sa tSeapáin fiú ag a ceathrú chun a naoi
Ach i súile na beirte bhí cairdeas
An cheoil ag seinnt go láidir is le brí.

Seán de Grá
Coláiste Eoin
(Bhuaigh an dán seo duais Oireachtais 2015)
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Ar Iarraidh
Ar iarraidh sna coillte
Mearbhall is imní orm
Ar strae gan dóchas
Ar fán gan tuiscint
Uaireanta spreagtar
Dóchas úrnua
Nuair a bhriseann an solas
Trí ghéaga is crúba
Na crúba, na crúba
Aníos orm ag lúbadh
Ansin tagann an oíche
Is critheann mo shúile

Ach má chlaochlaím mo chaoineadh
Go canadh aoibhinn
Éisteoidh na héin
Is scaipfear an t-aoibhneas
Go chuile ríocht
Is chuile chúige
Ag scaipeadh m’amhráin
Ag scaipeadh na ndeor
Giorrófar an oíche
Ardófar na crúba
Aimseoidh mé solas
Nó plásóg coille
Blaisfead an t-aer
Ligfidh mé osna
Saorófar m’anam
Ardófar mo chroí

Tálann an dorchadas mursanta deora
Braithim na sundaí flúirseacha móra
Ní fheicim na deamhain ghlórmhara láidre
Ach cloisimse iad
Ag gáire, ag gáire

Féilim Ó Brádaigh
(Bhuaigh an dán seo
duais Oireachtais 2015)

Deirtear nach gcloistear
Géag ag titim
I gcoill iargúlta
Gan duine thart timpeall
Ag leanúint na rialacha
Ní chluintear mo chaoineadh
Gan duine thart timpeall
Gan duine thart timpeall
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Teitheadh

‘Táim ag glaoch ort ó mhaidin, Ed. Ní raibh tuairim agam
cá raibh tú. Bhí tú le bualadh liom le haghaidh bricfeasta.’
‘Níor chuala mé an fón. Bhí mé gafa leis an obair.’
‘Fág seo. Isteach leat sa charr.’
Shuigh mé isteach i suíochán an tiománaí.
‘Cén fáth a bhfuil tusa chomh sásta sin leat féin?’ ar sise.
Leath meangadh gáire ar m’aghaidh.
‘D’oibrigh mé amach iad. Comhordanáidí a bhí iontu.’
‘Cá bhfuil ár dtriall an uair seo?’
‘Nepal,’ arsa mise. ‘Áit éigin gar do Everest. Tá eitilt ag
fágáil go Kathmandu i gceann sé uair a chloig.’
‘An bhfuil tú as do mheabhair? Ní féidir liomsa é sin a
dhreapadh,’ arsa Jen i nglór caointeach.
‘Ná bí buartha. Ní bheimid á dhreapadh. Tá sé gar don
sliabh. Níl sé ag a’barr. Tar liom agus má tá sé ró-ard do do
scamhóga is féidir leatsa stopadh. Féadfaidh tú áit a aimsiú
le pictiúir a ghlacadh.’
Lig sí osna.
‘Ceart go leor.’

D’fhéach mé ar mo lámha. Bhí creathán iontu. Lá breá
grianmhar a bhí ann ach bhí mo lámha ag crith. D’ardaigh
mé an cupán ach bhí an caifé fuar.
Dhírigh mé isteach ar mo chuid oibre arís.
Bhí mé obair ar fhadhbanna matamaitice le cúpla
seachtain anuas. Sin an fáth go raibh mé i Napoli. Bhí
tóraíocht taisce ar bun agam – tóraíocht taisce mata a
fógraíodh agus a ceanglaíodh le mo dhoras tuairim is mí
roimhe shin. Ní raibh a fhios agam cén fáth ach ar chúis
éigin mhúscail an fógra mo shuim. Níorbh é an fógra féin
amháin a mhúscail mo shuim ach an nóta a bhí ceangailte
leis –
‘Is leatsa é, Ed.’
D’aithin mé an pheannaireacht ach ní raibh a fhios cén
fáth. Ní fhaca mé aon duine eile ar an tóraíocht taisce ach
má bhí aon duine eile ag glacadh páirte ann, bhí a fhios
agam go raibh mé chun tosaigh orthu.
Stop gluaisteán taobh amuigh d’fhuinneog an chaife.
Shelby Mustang GT500 a bhí ann. D’oscail an doras agus
amach le bean óg a bhí sna fichidí. Gruaig fhada, dhubh
uirthi. A haghaidh smeartha le smidiú. Bríste géine uirthi,
iad stróicthe ag na glúine. Buataisí dubha, snasta agus
seaicéad a bhí ró-mhór di. Mo dheirfiúr óg, Jen. D’fhéach
sí isteach an fhuinneog. Chonaic sí mé. Sméid sí i dtreo an
ghluaisteáin agus isteach léi sa ghluaisteán arís. Chaith mé
mo chuid páipéarachais isteach i mo mhála, d’fhág mé nóta
cúig euro ar an mbord agus amach liom.

D’fhéach mé ar m’uaireadóir. 11.45 r.n. Ní raibh mé go maith
ar maidin riamh. Nó ar a laghad ní cuimhin liom a bheith go
maith ar maidin riamh. Tharraing mé mé féin as an leaba.
Bhí cithfholcadh te agam. Ghléas mé mé féin agus síos liom
síos an staighre. Bhí Jen romham ag an mbord sa bhialann.
’Meánlae!’ ar sise. ‘Is léir go bhfuil do churiarracht féin
sáraithe agat.’
‘Níl sé ach ina mhaidin domsa go fóill.’
Thosaigh an bheirt againn ag gáire.
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D’fhéach mé thart. Chonaic mé rud éigin i gcúinne mo
shúile. Bhuel ní rud éigin ach duine éigin. Gruaig fhada,
fhionn uirthi agus súile gorma. Shíl mé ar feadh soicind gur
aithin mé í. D’fhéach sí ar ais orm, chíor sí a cuid gruaige
taobh thiar dá cluas agus rinne meangadh gáire.
Mhothaigh mé rud éigin i mo chliabhrach agus thuig mé
nach mbeadh seans mar seo agam arís. Bhí mé ar tí rud
éigin a rá ach stad mo ghuth. Bhí mo chorp reoite. Sheas sí
agus thosaigh ag siúl i mo threo. Agus í ag dul tharam thit
naipcín ag mo chos. Shiúil sí amach an doras gan focal a
rá. Phioc mé an naipcín suas agus rinne meangadh gáire.
Thuig Jen.
‘Uimhir?’ ar sise.
Chlaon mé mo cheann mar fhreagra.

chóir duit labhairt léi. Tá sise chomh trína chéile céanna is
atá tusa agus airíonn sí uaithi tú. ‘
Thit mé siar sa sneachta. Ní choinneodh mo chosa i mo
sheasamh mé. Shuigh Jen in aice liom. Ní dúirt ceachtar
againn focal ar feadh tamaill.
Mise a bhris an tost.
‘Cé mise?’
‘Duine den chéad scoth tú. Ach ní mar sin a bhí seisean.
Tuigim go bhfuil sé seo casta ach b’in tusa i bhfad ó shin.’
‘Ní thuigim. Céard atá i gceist agat?’
‘Coirpeach a bhí sa bhfear a scríobh an litir sin. Coirpeach
a bhí ró-chliste, coirpeach a bhí ina shaoi ar an matamaitic,
ach a bhí ina shaoi ar an olc chomh maith. Rinne sé haiceáil
ar ríomhaire Uachtarán Mheiriceá. Níor thuig sé, áfach, gur
choinnigh an tUachtarán eolas pearsanta ar an ríomhaire
céanna. Níor thuig sé ach an oiread go raibh paranóia tagtha
ar an Uachtarán Johnson agus é sa Teach Bán. Chuir sé
lámh ina bhás féin agus chuir sé an milleán ar an haiceálaí
sa nóta a d’fhág sé ina dhiaidh. Rinne an rialtas cinneadh
go raibh siad chun an haiceálaí a ghabháil. Theith tú.
D’éalaigh tú ó Mheiriceá. Ach ní raibh tú in ann éalú ón
gciontacht a bhraith tú. Cheap tú plean. Gach áit a raibh tú
d’fhág tú cód i do dhiaidh – cód nach bhféadfadh ach saoi
mata mar tú féin a bhriseadh. Cód a thabharfadh anseo tú
ar deireadh, áit ina mbuailfeadh tú arís le do bhean chéile.
Ar deireadh tháinig tú chugamsa. Bhí mé chun sceitheadh
ort ar dtús ach ní raibh aon fhianaise agam. É sin agus
an t-airgead, ar ndóigh. Níor thuig mé go dtí sin go raibh
a leithéid de rud sa bhfíorshaol agus cás lánairgid. B’in a
d’ofráil tú dom. Ní fhéadfainn diultú.
Ní mise do dheirfiúr. Hiopóisí atá ionam. D’íoc tú mé as
do chuimhne a ghlanadh agus cúlra nua, cuimhní nua a
chumadh duit. An bhean sin thug a huimhir duit – cliant eile
de mo chuid í siúd. Sí do bhean chéile í. Tharla tubaiste di
siúd freisin. ‘

Stopamar arís ar shleasa an tsléibhe. Caithfidh go raibh
cúpla míle pictiúr glactha ag Jen faoin am seo. Níor thaitin
grianghraif liomsa riamh. Ní maith liom a bheith ag díriú
ar an am atá thart. Breathnaím amach romham seachas
taobh thiar díom. Smaoiním i gcónaí ar an méid a bhí le rá
ag an bhfile Alexander Pope –
‘How happy is the blameless vestal’s lot!
The world forgetting, by the world forgot.
Eternal sunshine of the spotless mind!
Each pray’r accepted, and each wish resign’d.’
An brí a bhainim as seo ná gur féidir leat maithiúnas a
thabhairt duit féin má dhéanann tú dearmad ar an am atá
thart.
Go tobann stad mé. Rud éigin ag glioscarnach sa
sneachta. Caithfidh gur las sé faoi sholas flais an cheamara.
‘Jen,’ arsa mise. ‘Glac an pictiúr ceannann céanna arís.’
‘Céard?’
‘Déan mar a deirim. An pictiúr céanna.’
‘Soicind amháin.’
Ghlac sí an pictiúr. An glioscarnach céanna arís. Bhain mé
díom mo lámhainní. Síos liom ar mo dhá ghlún agus scuab
mé an sneachta den spota. D’airigh mé an miotal fuar faoi
mo lámh. Tharraing mé aníos an bosca agus d’oscail mé
é. Bhí mé ag súil le fadhb mhata eile ach an uair seo, litir a
bhí romham.
Scríofa ar an gclúdach bhí
‘Seo a bhfuil fágtha de Scott T Edwards.’
Stróic mé an clúdach agus thosaigh ag léamh.

Tharraing mé chugam an fón póca ach thit sé as mo lámh.
Bhí mo dhá lámh fliuch le hallas agus creathán iontu. Phioc
mé suas an fón arís agus d’fhéach mé ar an am. 17.04 i.n.
Bhí sí déanach. Sheiceáil mé an nuacht ar an bhfón.
‘Cuardach fós ar siúl le haghaidh iníon an Uachtaráin’ a
bhí mar phríomhscéal.
‘Haigh!’
D’fhéach mé in airde. Ise a bhí ann. Bhí sí go hálainn.
Sheas mé.
‘Haigh. Is mise Ed. Ed Thompson. Deas bualadh leat.’
‘Lily. Lily Johnson. Deas bualadh leatsa freisin.’

‘Ed, a chara,
Má tá tú tagtha chomh fada seo, tá maithiúnas tugtha
agat duit féin. Tá tú ullamh don bhfírinne. Tá súil agam nach
ngortóidh sé tú. Inseoidh Jen gach rud duit.
Le meas
Edward Thompson.
(Ainm breithe: Scott Thomas Edwards)
P.S. An bhean sin a thug a huimhir duit sa bhialann – ba

Conall Mac Dhonnagáin
Coláiste Eoin, Baile Átha Cliath
(Bhuaigh an scéal seo duais Oireachtais, 2015)
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Stoirm
Tá sneachta ag titim
ar thonnta na farraige.
Tá na tonnta mar a bheadh tine bhán
ag marú gach rud ar an mbóthar rompu.
Tá sneachta ag titim ar chosáin na sráide.
Tá an stoirm feargach –
Í fuar, gan smacht,
gan an dara smaoineamh.
Ag marú, ag marú.
Ag dúnmharú,
Maróidh sí gach rud
le fuacht na farraige.

Rónán Ó Leathlobhair, Rossa Ó Finneadha,
Daithí Ó Treasaigh
Coláiste Eoin, BÁC

Cumhacht na Báistí

Saol an Scamaill

Thit an scamall tiubh
ó bharr na spéire
ag scaoileadh an rúin
go raibh stoirm le teacht

Is saol cuíosach simplí é
Saol an scamaill
Ceaptar nach bhfuil fios ná tuiscint aige
Ach creidim féin go bhfuil

Bhog na héiníní go tapaidh
le heagla roimh an gcumhacht
roimh an uisce
roimh an ngaoth

Ó neamh a thiteann sé lá fuar, brónach
Ní chreideann duine ar bith go bhfuil sé
ag teacht ón bhfarraige álainn
Ach creidim féin go bhfuil

Thosaigh na braoiníní beaga
ag titim ón spéir
gan aon bhuairt ar domhan
ar an mbealach anuas

Creidtear gur míbhuntáiste í
Creidtear gur rud meata í
Creidtear nach bhfuil níos mó ná uisce ann
Ach creidim féin go bhfuil ...

Bhuail an chéad bhraon an talamh
A chairde ag teacht ina dhiaidh
Ag scriosadh páirce An cumhacht atá ag braon uisce

Charlie Ó hAodha Ó Faogáin
Coláiste Eoin, BÁC

Cathal Ó Duibhir Baoill
Coláiste Eoin, BÁC
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Scríbhneoirí Gaeilge i nGéibheann i gCampa
an Churraigh: 1920aidí go 1950aidí
(Sleachta as an alt atá le léamh anseo)
duine de mo shinsir ó Chontae Dhún na nGall (Daniel
Doogan) tréimhse mar imtheorannaí sa champa ar an
gCurrach sna 1920aidí. Anuas ar sin, táim i mo chónaí
gar don Churrach, ceann de na háiteanna is stairiúla in
Éirinn.
Bunaíodh Saorstáit na hÉireann sa bhliain 1923 le
rialtas dúchais, le hathbheochan na Gaeilge mar aidhm
náisiúnta aige. Bhíothas ag súil go dtiocfadh an Ghaeilge
i gcomharbacht ar an mBéarla sa bhealach céanna gur
tháinig Béarla chun cinn sa chéad roimhe sin. Ní cúis
iontais é seo mar rugadh an stáit ón streachailt don
neamhspleáchas, an bonn idé-eolaíoch a bhí ag brath
go soiléir ar fhéiniúlacht náisiúnta difriúil bunaithe ar an
teanga a chothú. Scoilteadh an tír ina dá leath tar éis an
Chogadh Cathartha áfach, idir siúd a bhí i gcoinne síniú
an Chonartha Angla-Éireannaigh agus siúd a d’aontaigh
leis. Dá bharr sin, fórsa chumhachtach ab ea an IRA in
Éirinn ó na 1920aidí go dtí na 1950aidí mar sheas sé do
ghuth an phobhlachtánachais agus don tírghrá.
Go deimhin, cimíodh a lán poblachtánaigh i gcampa an
Churraigh toisc go raibh siad páirteach in imeachtaí

Meastar gur chaith na mílte poblachtach Éireannach
tamall i ngéibheann i gcampa an Churraigh i gContae
Chill Dara ó na 1920aidí go dtí na 1950aidí. Náisiúnaigh
agus poblachtánaigh ab ea iad go léir. B’í an Ghaeilge
labhartha an t-uirlís is fearr chun tírghrá agus poblachtánachas a léiriú. Dá bhrí sin, d’fhoghlaim formhór
na bpríosúnach Gaeilge nuair a bhí siad i ngéibheann sa
Churrach. Bhí ranganna sa Bhreatnais agus sa Rúisis
ar fáil freisin agus d’fhoghlaim Máirtín Ó Cadhain Rúisis
ach d’fhoghlaim an chuid is mó de na príosúnaigh an
Ghaeilge. Mar sin, tá an t-ábhar stairiúil seo fós thar
a bheith tábhachtach nuair a smaoinítear ar stáid na
Gaeilge mar theanga oifigiúil san Aontas Eorpach inniu.
San aiste seo taispeánfar conas a chuaigh scríbhneoirí
Gaeilge i bhfeidhm ar na príosúnaigh eile fad is a bhí
siad ar an gCurrach agus an tslí a d’úsáid siad go léir an
teanga nuair a scaoileadh saor iad. Scrúdóidh sé bunú
na “Gaoltachtaí” i gcampa an Churraigh, chomh maith le
tionchar a leithéid de Mháirtín Ó Cadhain ar a chomhghleacaithe. Tá suim speisialta agamsa san ábhar seo, atá
ligthe i léig go ginearálta ag staraithe, toisc gur chaith
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poblachtánacha leis an IRA ach go háirithe. Ina measc
bhí scríbhneoirí clúiteacha – Seosamh Mac Grianna, a
dheartháir Séamus Ó Grianna agus Máirtín Ó Cadhain.
Leagadh freagracht áirithe ar phobhlachtánaigh béim
níos láidre a chur ar chosaint agus ar chur chun cinn na
Gaeilge i measc na n-Éireannach.
I mí Mheán Fómhair sa bhliain 1922 d’inis W.T. Mac
Cosgair do Gavan Ó Dufaigh nach dtabharfaidís cearta
trodacha don IRA, nach raibh sé toilteanach caitheamh
leis na reibiliúnaigh mar chimí cogaidh. Bunaíodh cúirteanna míleata, bailíodh na poblachtánaigh. Bhí Campa
an Churraigh ag cur thar maoil. Ní raibh na príosúnaigh
seo toilteanach luí síos gan aon rud a dhéanamh san am
a chaith siad sna campaí géibhinn. Bhí siad ag lorg bealaí
chun dul in aghaidh coróin Shasana. Mar sin, bhí siad
an-sásta nuair a chonaic siad scríbhneoirí agus múinteoirí
Gaeilge ina measc. Bhí a fhios acu go raibh siad ag léiriú
neamhspleáchais agus náisiúnachais agus iad ag glacadh
páirte i ranganna Gaeilge…
…Bhí cónaí ar na príosúnaigh i mbotháin sna campaí
géibhinn. Faoi dheireadh tugadh cead dóibh a mbia féin
a chócaireacht agus a ngníomhaíochtaí féin a eagrú. Gan
dabht bhí ranganna oideachais i measc na céad imeachtaí
a d’eagraigh na daoine i ngéibheann. De dheasca go raibh
tírghrá agus náisiúnachas tábhachtach do bheagnach
gach duine sna campaí seo, bhí spéis acu inniúlacht sa
Ghaeilge a bhaint amach…
Cé go raibh ranganna sa Bhreatnais, sa Fhraincís agus fiú
sa Rúisis ar fáil do na fir i ngéibheann, rinne an chuid is
mó daoibh a ndícheall an Ghaeilge a fhoghlaim ionas go
mbeidís in ann a rá gur fíor-Phoblachtánaigh Éireannacha ab ea iad. Gan daoine oilte ní fhéadfaidís an deis seo
a thapú. Sa chaoi seo, bhí ról lárnach ag Seosamh Mac
Grianna agus Séamus Ó Grianna, chomh maith le Máirtín
Ó Cadhain, toisc gur bunaíodh go leor “Gaoltachts” i gCampa an Churraigh idir 1920 agus 1950. Múinteoirí bunscoile
agus scríbhneoirí ab ea na deartháireacha ó Dhún na
nGall. Dar le Pól Ó Muirí, bhí scríbhneoireacht Seosamh
Mac Grianna cosúil le saothair an Phiarsaigh mar bhí
tuairim neamhspleách, poblachtach aige i gcónaí…
… Níor chaith Séamus ach bliain amháin (1922-23) agus
Seosamh dhá bhliain (1922-24) i gCampa an Churraigh
ach chuaigh siad i bhfeidhm ar na bpríosúnaigh eile agus
iad ag múineadh Gaeilge dóibh.
Bhí athbheochan na Gaeilge mar aidhm ag rialtais na
hÉireann idir 1920 agus 1950 ach ní raibh rialtas Éamon
de Valera sásta leis an mbealach a bhí an IRA ag iarraidh
é seo a dhéanamh. Dá bhrí sin, chuir de Valera cosc ar
an IRA sa bhliain 1936. B’fhearr leis an phoblachtánachas a thaispeáint i slí bunreachtúil. Mar shampla, thug
sé aitheantas don Ghaeilge mar theanga oifigiúil na tíre i
mBunreacht na hÉireann 1937 …
… Tháinig Máirtín Ó Cadhain go Cill Dara sa bhliain 1940…
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…Caitheadh go dona leis an scríbhneoir seo i gCampa an
Churraigh. Ba mhinic a chaith na feitheoirí a scríbhneoireacht sa phluda. Bhí Ó Cadhain foighneach agus bhí sé
in ann a úrscéal cáiliúil “Cré na Cille” a chríochnú. Mhúin
sé ranganna rathúla Gaeilge sa phríosún.
‘Tá craobh de leabharlann Chill Dara againn anseo anois
agus is mór an gar é. Tá ranganna maithe Gaeilge againn
freisin. Thug mé scéal le léamh don rang an lá cheana –
a roghain féin […]’.
Dá bhrí sin, bhí na fir eile líofa sa Ghaeilge ag fágáil Campa an Churraigh agus d’úsáid siad í in imeachtaí chultúrtha nuair a scaoileadh iad.
Thug Máirtín Ó Cadhain ionsparáid do mhórchuid daoine
nuair a bhí sé i ngéibheann i gCill Dara. Tar éis freastail
ar ranganna Gaeilge Ó Cadhain, bhí Seosamh Ó Duibhginn an-tógtha le foghlaim na Gaeilge. Lean sé air
chun teastas i teanga agus litríocht na Gaeilge a bhaint
amach i gColáiste na Tríonóide, le Máirtín Ó Cadhain mar
dhuine de na léachtóirí a bhí aige. Bhí Ó Duibhginn mar
bhall de Chonradh na Gaeilge, Comhdháil Náisiúnta na
Gaeilge agus Bord Leabhar na Gaeilge. Anuas ar sin, bhí
post aige mar eagarthóir na Gaeilge don ghrúpa ‘Scéala
Éireann’ agus scríobh sé inti gach seachtain sa bhliain
1963. Léiríonn sé seo cé chomh éifeachtach is a bhí na
ranganna Gaeilge san imtheorannú.
Níor stop imtheorannú nóána ranganna Gaeilge i gCampa an Churraigh go dtí 1959. Dar le Ruairí Ó Brádaigh, a
bhí teanntaithe ansin sna 1950aidí, bhí aon mhúinteoir
déag den Ghaeilge sa champa agus léadh Terence Mac
Curtain Cúirt an Meán Oíche dóibh gach tráthnóna Luain.
D’úsáid formhór na bpríosúnach an Ghaeilge arís nuair
a d’éalaigh siad… Chomh maith le sin, rinne siad rudaí
éagsúla leis an teanga, ag déanamh óráidí adhlachtha trí
Ghaeilge, chun an íobairt a rinne an duine marbh don tír
a thaispeáint go soiléir…
… Ní thuigeann go leor daoine óga in Éirinn anois cé
chomh deacair is a bhí sé do na hÉireannaigh a gcultúr
agus a teanga féin a chaomhnú sa 20ú aois. Ba chóir
go mbeadh meas againn go léir ar na scríbhneoirí, mar
aon leis na saighdiúírí a chabhraigh chun an Ghaeilge
a chothú sa tréimhse idir 1920 agus 1950. B’fhéidir nár
ghlac Seosamh Mac Grianna páirt iomlán sa troid ach
bhí sé an-éifeachtach ina ról mar mhúinteoir sa champa
géibhinn i gCill Dara. Ag déanamh scrúdú ar an ábhar
seo, is féidir a fheiceáil go raibh tionchar an-mhór ag
scríbhneoirí Gaeilge ar na príosúnaigh i gCampa an
Churraigh sna blianta idir 1920 agus 1950. Mhúscail siad
an tírghrá, an phoblachtánachas ach thar aon rud eile –
grá don Ghaeilge.

Kate Ní Scolaí
(Bhuaigh an aiste seo duais Oireachtais, 2015)

Gramadach
na Gaeilge
An Chopail ‘is’ is ainm dom
Is féidir liom a bheith deacair
Is féidir liom a bheith éasca
Ach le píosa oibre feicfidh tú
Nach bhfuil mé chomh casta sin.
An Aimsir Chaite
Is ainm dom
Bhí mé deacair
Bhí mé casta
Ach le roinnt oibre
Tá mé éasca le húsáid anois
Is mise an Aimsir Láithreach
Tá mé casta
Níl mé éasca
Cruthaíonn mé fadhbanna don dalta
Tugann an múinteoir
Cabhair go minic
Is mise an Aimsir Fháistineach
Beidh fadhbanna ag daltaí liom
Beidh mé casta ach
Má chuireann tú roinnt oibre isteach
Ní bheidh fadhb agat liom
Má, Dá agus Muna
Is ainm dúinn
Má bhíonn an dalta ag éisteacht
Beidh greim aige ar an obair
Muna ndéanann sé iarracht
ní bhfaighidh sé marc ard
Ach dá ndéanfadh sé an t-ullmhúchán
Gheobhadh sé na marcanna
Rud amháin comónta An bhfeiceann sibh é?
Le cleachtadh, cleachtadh, cleachtadh
Ní bheidh aon fhadhb agaibh

Aaron Ó Floinn agus
Tomás Ó Leannacháin.
Coláiste Daibhéid, Sráid an
Mhuillinn Sábhadóireachta,
Corcaigh

Oasis
Ba iad Liam agus Noel Gallagher príomhamhránaithe Oasis.
Deartháireacha is ea iad as Manchan. Bunaíodh Oasis i 1991 agus
bhí tionchar mór ag na Stone Roses ar a gcuid ceoil. Bhí go leor
daoine éagsúla sa bhanna thar na blianta – Noel Gallagher ar ghiotár
agus guth chúlra, Liam Gallagher ar tambóirín agus príomhghuth,
Paul Arthurs ar ghiotár, Gem Arthurs ar ghiotár, Zak Starkey ar na
drumaí, Andy Bell ar ghiotár, Paul McGuigan ar an dordghiotár, Tony
McCarroll ar na drumaí agus Alan White ar na drumaí.
Bhí clú agus cáil ar na hamhráin Wonderwall agus Don’t Look Back
in Anger a bhí ar an albam (What’s The Story) Morning Glory a
tháinig amach i 1995. Ba é Definitely Maybe an chéad albam tháinig
uathu bliain roimhe sin i 1994. Chuir said go leor albaim eile amach
sular bhris an banna suas i 2009 mar gheall ar easaontas idir na
deartháireacha Liam agus Noel Gallagher.
Caoimhe Trant & Sandra Ní hEalaithe Hanraite
Coláiste Daibhéid, Corcaigh

Lios Deargain
Is baile beag ar an Stricín, Lios Póil é Lios Deargáin.
Tá finscéal suimiúil ag baint leis an áit. Lá amháin, fadó, fadó, bhí
comórtas idir triúr fathach chun a fháil amach cérbh é an té ba
láidre. Bhí an chéad fhathach lag agus níor chuaigh an chloch a
chaith sé ach go dtí Lios Deargáin. Bhí an dara agus an tríú fathach
láidir agus bhuail na clocha i gcoinne a chéile in Ard Mór.
Baineann a lán daoine cáiliúla leis an áit, chomh maith. Bhí Steve
Cooney ag maireachtaint i dtigh i Lios Deargáin ar feadh cúpla mí.
Rugadh agus tógadh An tSiúr Stanislaus Kennedy gar don bhaile seo
agus rugadh is tógadh an Teachta Dála, Seosamh Ó hUigín míle síos
an bóthar.
Pádraig Ó hAiniféin
Pobalscoil Chorca Dhuibne
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Conor McGregor

Samhain

Is sár-fhear spóirt é Conor Mc Gregor. Níl aon
scaollmhaireacht ag baint leis. Tá sé tar éis cúpla céad
troid a bhuachan cheana féin. Tá tallann den scoth aige
agus dúirt Dara White, Uachtarán an UFC go raibh sé
níos fearr ná mar a bhí Brock Lesnar.
Tá an laoch seo i mbéal an phobail le tamall. Bhí bua
maith aige i gcoinne Dustin Poirier tamall ó shin. Bhí
Dustin Poirier trochailte tar éis an troda.
Is fear tearcmhúinte é Conor agus léirigh sé
drochmheas ar Dustin roimh an troid agus tar éis an
troda. Bhí Conor strabhsach tar éis an troda ach bhí
Dustin Power strampáilte.
I rith an troda féin níor léirigh Conor aon tsamhlaíocht
agus bhí cuma modartha air nuair a bhí sé thart. Bhí sé
an-bhródúil as féin agus bhí a lucht leanúna leictreach.
Tá lucht leanúna dílis ag Conor agus cabhraíonn a
dhearcadh dearfach go mór leis. Is laoch é anois. Ní
bhíonn sé neamhaireach riamh agus is féidir muinín a
bheith agat as i gcónaí. Ceapann sé gurb é féin an trodaí
is fearr a bhí ag an UFC riamh.
Tá sé an-tapaidh agus fíochmhar. Is duine binnbhéalach
é chomh maith. Tá sé an-chliste agus taispeánann sé é
sin ag tús agus ag deireadh gach troda.

Bíonn na daoine ag lasadh tinte,
Bíonn na crainn gan duilleoga
Agus na daoine saghas brónach
Mar tá an samhradh imithe.
Bionn na hoícheanta níos faide
Is na laethanta níos giorra,
Bíonn cnóite á n-ithe
Is cluichí á n-imirt.
Imíonn páistí ó theach go teach,
Bíonn an bháisteach ag titim
Is na daoine ag rith
Chun fothain a lorg.
Bíonn na tinte cnámh ar lasadh
Agus na daoine ag damhsa timpeall
Is aghaidh fidil orthu,
Um Shamhain.

Maxim Ó Súilleabháin
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Colm Ó Cléirigh agus Cathal Ó Tuirnéir.
Coláiste Daibhéid, Sráid an Mhuillinn
Sábhadóireachta, Corcaigh
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Sraith an Iarthair faoi 16
buaite ag Naomh Anna
sé an fheadóg agus chaith isteach an liathróid. Suas go
h-ard sa spéir le huimhir a naoi Naomh Anna, Maitias
Eoin Bairéad agus rug greim daingean ar an liathróid.
Bhuail sé síos an pháirc í, ach bhí tosaithe Naomh Anna
leath ina gcodladh. Rinne Fiachra Ó Bréannán buntáiste
ón liathróid scaoilte agus amach leis an mbuachaill ard,
láidir seo atá ina phríomhchosantóir do fhoireann faoi
16 na Gaillimhe. Rinne Maitias iarracht an liathróid a
fháil ar ais ach sciorr sé ar an bhféar fliuch. Bhuail sé
an liathróid go hard agus go cruinn agus bhí an chéad
phointe den chluiche aige.
Ón bpointe sin, thóg an cúl báire Seosamh Ó Gobáin
droch chic amach, cic a chuaigh isteach i lámha Mhicil Uí
Shé. Bhuail Micil an liathróid isteach chuig an lántosach
, Seán Ó Cualáin agus sheol sé caol díreach isteach san
eangach í. Cúl agus pointe ag na Breathnaigh agus gan
ach cheithre nóiméad ar an gclog. Ach ní raibh Micheál
Breathnach réitithe ansin, cic dona eile ag Seosamh Ó
Gúbáin a rug Micil Ó Sé air i lár páirce. Thug sé pas doirn

Lá fuar, fliuch a bhí ann ar an Mháirt, 5ú Bealtaine 2015
agus cluiche ceannais Sraith peile an Iarthair le himirt
ar an nGort Mór i Ros muc. Is iad Naomh Anna Leitir Móir
a bhí i gcoinne Micheál Breathnach. Chas an dá fhoireann
seo ar a chéile sa gcéad chluiche den tsraith, áit ina
bhfuair Micheál Breathnach an bua, ach bhí buachailí
na n-Oileán ag iarraidh díoltais anois. Bhí sé le feiceáil
agus an dá fhoireann ag téamh suas roimh ré go raibh
siad ullamh agus réitithe go maith mar go raibh díocas le
feiceáil ina gcuid súile.
Thosaigh cuid de na h-imreoirí ag brú agus ag
tarraingt á chéile, fiú sular séideadh an fheadóg. Bhí
Aonghus Ó Gionnáin agus Cian Breathnach, thíos ar an
talamh ag lascadh a chéile agus gan an cluiche tosaithe
fós. Bhí a fhios ag chuile dhuine go raibh cluiche garbh,
crua amach rompu. Bhí obair mhór le déanamh ag
an réiteoir Páraic Stiofán Ó Flatharta chun smacht a
choinneáil orthu.
Scar an réiteoir an bheirt buachaillí óna chéile, shéid
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do Pháraic Mac An Iomaire, a rith thar cosantóir Naomh
Anna gan stró agus bhuail seisean thar an trasnán í.
Ag an am seo ní raibh Naomh Anna in ann a leath
féin den pháirc a fhágáil. Lár páirce na mBreatnach ina
máistrí anois agus an pheil ag an lántosach Seán Ó
Cualáin. Bhuail sé le taobh na bróige í agus chríochnaigh
an liathróid san eangach arís. Fir óga Leitir Móir ag
breathnú ar a cheile agus dhá chúl agus dhá phointe ag
na Breathnaigh.
Bhí fiche nóiméad imithe sa gcéad leath agus is
ar éigin go raibh lámh leagtha ag imreoirí Naomh
Anna ar an liathróid. Thit an pheil amach as lámha
chosantóir Mhícheál Breathach, Tomás Ó Curraoin.
Phioc Maitias Eoin Bairéad suas í agus bhuail cic crua
láidir thar an trasnán do Naomh Anna. Díreach ina
dhiaidh sin a chuaigh an liathróid suas chuig tosaithe
na mBreathnaigh agus cúilín ó Pháraic Ó Curraoin. Scór
breá a bhí ann ón taobh uilig. Fíorbheagán imreoirí a bhí
in ann liathróid a lúbadh isteach idir na postaí as uilinn
an-deacair mar sin. Cúpla soicind a bhí fágtha sa chéad
leath anois agus d’éirigh le Micheál Breathach tuilleadh
clárú a thabhairt do Naomh Anna le dhá chúilín eile ó cé
eile ach Páraic Ó Curraoin.
Shéid an réiteoir an fheadóg ansin agus ar aghaidh
leis na himreoirí isteach sna seomraí feistis. Leath
am mar sin, na Breathnaigh breá sásta leo féin agus a
gcloigne fúthu ag Naomh Anna . Dhá chúl agus chúig
phointe in aghaidh pointe amháin ag Naomh Anna.
Rinne bainisteoir Naomh Anna a bhealach isteach sa
seomra feistis agus dath dearg air le holc. Bhí imreoirí
Naomh Anna réitithe le haghaidh íde béil a fháil uaidh.
Cuireadh tús leis an dara leath mar sin agus amach
leis na foirne arís, meangadh mór gáire ar imreoirí
Mhicheál Breathnach agus a locht leannta. Chaith an
réiteoir isteach an pheil agus tús dhá chur leis an dara
leath. Rug Seosamh Mac An Iomaire ar an bpeil go hard
san aer agus scaoil sé síos an pháirc í chuig Páraic Ó
Curraoin. Bhí sé thart ar tríocha cúig méadar amach ón
gcúl ach níor chuir sé sin tada as dhó. Ceann eile curtha
thar an trasnán aige. Ar nós an chéad leath, thosaigh
Micheál Breathnach amach an-láidir. Nóiméad ina dhiadh
sin fuair Micheál Breathnach cúilín eile ó Mhicil Ó Sé i lár
páirce Micil Ó Sé. Ag an am seo bhí Naomh Anna síos dhá
phointe dhéag. Bhí fiche cúig nóiméad acu le haghaidh
an chluiche a athrú thart ach bhreathnaigh sé seo dodhéanta leis an gchaoi a raibh siad ag imirt.
Thóg Seosamh Ó Gúbáin cic amach agus an t-am
seo fuair Cristóir Seoighe í ar an gcliathán. Thug sé pas
láimhe do Mhicheál Mac Donncha. Tháinig an lántosach
Aonghus Ó Gionnáin amach chuig Micheál agus thóg
an liathróid uaidh. Chas Aonghus timpeall go scioptha
agus tharraing sé cic láidir ar an liathróid. Ba í shin an

dara scór a bhí ag Naomh Anna den chluiche. Ón gcic
amach chuaigh Oisín Mac Donncha thar beirt agus bhuail
seisean cic íseal a chríochnaigh istigh sa gcúl. Thug an
cúl sin an-mhisneach do bhuachaillí Naomh Anna. eas
tú an raibh aiséirí ag tosnú? Thug Micheál Breathnach
ionadaí, Aodán Mac Suibhne isteach in áit Éanna Mac
Donncha. Fear óg scioptha é Aodán, ach tá cáil air go
bhfuil sé taghdach. Thosaigh Aodán agus Cristóir Ó Broc
ag tarraingt a chéile, agus thug an réiteoir Páraic Stiofán
cárta buí don bheirt. Thug sé cic saor do Mhícheál
Breathnach agus sheol Aodán Mac Suibhne thar an
trasnán gan stró í.
Ansin chuig tosaitheoir Naomh Anna, Micheál Mac
Donncha ar ruathar anoir, agus le cic crua bháigh sé an
liathróid in uachtar an eangaigh. Nóiméad eile ina dhiadh
sin agus cúilín breá ag Maitias Eoin. Cúpla soicind ina
dhiaidh sin pointe ó Oisín Mac Donncha le cabhair ón
bpósta. Bhí cheithre phointe idir na foirne anois agus
deich nóiméad fágtha.
Ansin agus chúig nóiméad fágtha, gortaíodh
lántosach Naomh Anna, Aonghus Ó Gionnáin. Bhí
cúl báire Naomh Anna in ann imirt sna tosaithe agus
ghlaoigh bainisteoir Naomh Anna ar Liam Ó Flatharta
le haghaidh dul isteach sa chúl ina áit. Ní raibh mórán
taithí ag Liam ar an gcúl ach ag an am seo bhí ar
bhainisteoir Naomh Anna seans a thógáil. Thosaigh an
cluiche arís, agus gan é ach nóiméad istigh sna tosaigh
fuair Seosamh Ó Gúbáin an liathróid agus fuair sé cúl
iontach aisti. Thosaigh an lucht féachana ar an ngleo.
Cuilín amháin eatarthu anois. Thug seo an-mhinseach do
Naomh Anna mar go bhfuair siad dhá chúilín scioptha ina
dhiaidh sin, ó Mikey Mac Donncha. Bhí Naomh Anna chun
tosaigh den chéad uair sa gcluiche. Ní raibh ach cúpla
soicind fágtha anois agus Páraic Ó Curraoin ag rith
isteach i mbosca Naomh Anna. Tharraing Conchubhair
Seoighe go talamh é, cárta dearg bronnta air agus cic
pionóis ag na Breathnaigh. Suas le Páraic Ó Curraoin
chun í a thógáil. Bhí Liam Ó Flatharta sa gcúl agus é ag
breathnú scanraithe. An cic deiridh den chluiche agus
dá gcuirfeadh Páraic isteach sa gcúl í bheadh sé buaite
acu. Tharraing Páraic cic an-láidir ar an liathróid. Léim
Liam ar dheis agus shábháil sé an cic pionóis. Shéid an
réiteoir an fheadóg agus bhí an bua ag Naomh Anna. Bhí
na h-oileánaigh tagtha ar ais ón mbás, agus muintir na
mBreathnach ag fiafraí cén chaoi a chaith siad uathu an
cluiche sin.
Bhí sraith an Iarthair buaite ag Naomh Anna le pointe
amháin.
Diarmuid Ó Flatharta
Leitir Móir
(Bhuaigh an t-alt seo duais Oireachtais 2015)
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Is tú mo
Laoch

An Pianó
Osclaíonn sí mé
Seinneann sí mé
Ach uaireanta,
Suíonn sí agus
í ag smaoineamh
Feicim í nuair a
bhíonn áthas uirthi
Ach feicim í ag caoineadh
Cloisim í ag gáire
Cloisim í ag canadh
Ach uaireanta
cloisim í ag gol

Ealaíontóir den scoth,
Cluas le héisteacht
Lámh le greim a bhreith uirthi.
Tá dúil ag an mbeirt againn san ealaín.
Tugann tú comhairle dom ina taobh.
Is breá leat a bheith ag tarraingt,
Is breá liom an sceitseáil.
Tá spéis ag an mbeirt againn sa cheol.
‘Claisiceach,’ a deir tusa,
‘Pop,’ a deirimse ach fós, is breá liom túIs tú mo Mhamó!

Orla Ni Bheaglaoich
Pobalscoil Chorca Dhuibhe

An Leabharlann
Is scéalaí mé
Scéalaí cruinn
Is bosca mé
Bosca leabhar
Is scéalaí mé
Scéalaí cruinn
Tugaim leabhair do dhaoine
Leabhair le léamh

Rebecca Allman
CICE

Splancfhicsean
“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 a bheith
ag dul ann gach lá.”
Casann Rebecca agus amach léi. Siúlann sí ar na sráideanna
cúnga. Sleamhnaíonn a coiscéimeanna ar sioc 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 siúlóid chéanna arís amárach – mar a
dhéanadh gach lá.
Bhí a máthair ina suí ag bord na cistine agus cuma
buartha 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 dar gcionn féachann an mháthair uirthi agus í ag
siúl go dtí an linn snámha ina haonair – mar a dhéanadh
sí gach lá.

Is scéalaí mé
Scéalaí cruinn
Róisín Ní Mheachair, Coláiste Íosagáin
Bliain 2
Pobalscoil Ghuaire
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