Eagrán 4

2015

Eagarfhocal

Nóta do Mhúinteoirí

Faoi dheireadh - eagrán eile d’iris liteartha na
n-óg, Comhar Óg.
Bígí ag léamh agus tá súil agam go mbainfidh sibh
taitneamh as na scéalta, na haistí, na léirmheasanna
agus na dánta go léir.
Duaisiarrachtaí iad cuid acu seo a bhuaigh
duaiseanna i gComórtais Liteartha an Oireachtais,
2014. Beidh tuilleadh duaisiarrachtaí Oireachtais le
léamh sa chéad eagrán eile. (Bhí orm eagarthóireacht
a dhéanamh ar chuid de na duaisiarrachtaí seo agus
iad a ghearradh beagáinín.)
Tá dánta grúpa agus dánta ranga anseo freisin
a scríobh daltaí agus iad ag obair i gceardlanna
filíochta liom féin (breis eolais faoi seo sa Nóta do
Mhúinteoirí ar dheis).
Tá dánta agus scéalta anseo freisin a sheol daltaí
agus múinteoirí isteach chugainn. Chuir cúpla scoil
agus cúpla rang an oiread sin dánta chugainn nach
raibh spás do gach uile cheann – beidh cuid acu
sin le feiceáil sa chéad eagrán eile. Táim fíorbhuíoch
de gach duine a chuir saothar chugainn – agus ba
bhreá liom i bhfad níos mó a fháil don chéad
eagrán eile a bheidh á fhoilsiú tar éis na Cásca.
Seolaigí dánta, scéalta, léirmheasanna, ailt chuig
iriscomhar@gmail.com. Bíodh ainm, aois (nó rang)
agus scoil luaite le gach saothar.

Le cúnamh agus le maoiniú ó COGG bíonn
ceardlanna scríbhneoireachta ar siúl agam i
ngaelscoileanna ar fud na hÉireann.
Bhíodh ceardlanna ar siúl agam i mBaile Átha
Cliath amháin (faoi scéim eile a bhí maoinithe
ag Foras na Gaeilge) ach le cúnamh COGG,
tá ceardlanna ar fáil anois ar fud na tíre. Sa
scoilbhliain 2014/2015 tá ceardlanna ar siúl
agam ó Dhún na nGall go Maigh Eo, ó Bhaile Átha
Cliath go Port Láirge agus tá roinnt scoileanna
ar liosta feithimh cheana féin don bhliain seo
chugainn.
Oireann na ceardlanna seo do na
hardranganna bunscoile (Rang 4/5/6) nó do
ranganna meánscoile. Má tá spéis ag múinteoirí
nó ag príomhoidí sna ceardlanna seo is féidir
teagmháil a dhéanamh liom ag ainenighlinn@
gmail.com

Bígí ag scríobh.
Guím gach rath ar gach peann don bhliain 2015.

Cád atá fagtha?

Áine Ní Ghlinn
Eagarthóir
Duais an Eagarthóra:
Bronnfar €50 ar Susan Deering as an dán aoibhinn
seo a sheoladh chugainn.

Nuair atá an chóisir thart?
Cairdeas.
Nuair atá an t-airgead imithe?
Sonas.
Nuair atá na soilse múchta?
Suaimhneas.
Cád atá fágtha?
Dóchas.
Susan Deering

3

An Spéir

Gairdín Parthais
Is mé ag siúl sa bfhoraois
Chuir sé gliondar ar mo chroí
Ag análú aer úr na giúise
Ag fáil faoisimh, gan aon imní.
Bhí glór na n-éan le cloisteáil
Go soiléir i mo chluas,
Dom scaoileadh saor ó gach aon dabht
A bhí agam ar dtús.
Na crainn - bhí siad álainn
Faoi dhraíocht ag tadhall an earraigh
Na blátha chuile áit ag fás
Glas, bán, buí agus dearg.
Dá mbeadh an rogha agamsa
D’fhanfainn ann go deo,
Ach ní fúmsa atá sé toisc
Nach bhfuilim i mbrionglóid níos mó.

An spéir ghorm
le scamall bán
Na héin ag eitilt
ag canadh amhráin.
An spéir, an spéir
scamall, is aer.
Ali de Búrca, Caoimhe Sawyer,
Seán Óg Mac Seoin
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir, BÁC

Conall Ó Catháin
Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, BÁC

Aimsir
Tá an ghrian ag taitneamh.
Tá na páistí ag spraoi.
Ag imirt cluiche peile.
A haon, a dó, a trí.
An aimsir go dona
I rith an lae.
Ag féachaint ar an teilifís.
A ceathair, a cúig, a sé.
Ag cur sneachta inniu
Is táimid inár luí.
Ag déanamh aingil shneachta.
A seacht, a hocht, a naoi.
Sophie Warren
CICE, Ráth Maonais, BÁC
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Cá bhfuil an ghrian?

Scamall
Scamall, scamall thuas sa spéir
Bán nuair atá sé sásta
is dubh nuair atá sé míshásta
Bán agus dubh, bán agus dubh
Scamall thuas sa spéir
Gealach ag dul faoi
is an ghrian thuas, thuas sa spéir
Scamall, scamall thuas san aer

Fadó fadó bhí an ghrian sa spéir
Ciorcal ollmhór, oráiste
Ag lonrú anuas ar na páirceanna go léir
Bhí gach rud síochánta sa Samhradh
Bhí sí thuas os cionn
spuaic na heaglaise
gan éalú ‘s gan imní
gach duine lán le háthas

Callum Ó Loinsigh, Dónal Ó Mathúna, Joshua de
Stainligh, Katie Ní Chonail, Isobel Ní Mhaitiú,
Luca Eble Ó Cillín
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir, BÁC

Cá bhfuil an ghrian anois?
Thíos san Astráil, nó san Airgintín?
Fágtha le báisteach agus le gaoth
táimid ag fanacht leis an ngrian.
Glenn Quin
CICE, Ráth Maonais, BÁC

An Fhoraois Uaigneach
Ní chanann na héin anseo
is ní bhogann aon rud
ach na duilleoga marbha.
Is foraois uaigneach í.
Níl aon rud beo ach
na crainn dhorcha arda
in aice an locha cheomhair.
Is foraois uaigneach í.
Ach b’fhéidir da rachaimis ann
faoi sholas na réaltaí
faoi ghliondar na gealaí fuaire
Bheadh glór is fuaim ann ar feadh na hoíche
is ní bheadh sí uaigneach a thuilleadh.
Seán de Grá
Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, BÁC
(Bhuaigh an dán seo duais
Oireachtais, 2014)
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Le do Thoil
Ganntanas bia,
Ocras an domhain
Bia le do thoil
Ganntanas cabhrach
Daoine ag fáil bháis,
Cabhair le do thoil
Ganntanas grá
Daoine ag fulaingt
Rud ar bith le do thoil
Ganntanas ama
Níl aon duine ag éisteacht
Éisteacht agus aird le do thoil
Hazel Fletcher

Gan dídean
feicim daoine gach lá
tá airgead acu
ní thugann siad aire dom
táim ag iarraidh bia
Lóistín le do thoil

Ocras

feicim daoine ar maidin
feicim daoine san oíche
tá sé fuar amuigh
níl aon leaba agam
Lóistín le do thoil

Gan uisce sláintiúil
Gan bhia
Gan tearmann
Gan fhostaíocht
Gan seans

bhí teach agam
bhí mé sásta
chaill mé mo phost
níl aon airgead agam
Lóistín le do thoil

Gach nóiméad
Gach uair
Gach lá
Gach seachtain
Gach mí
Ocras
Ní féidir liom éalú.

níl sé compordach
ar na sráideanna
níl an dara rogha agam
cairtchlár agam mar leaba
Lóistín le do thoil
níl sláinte mhaith agam
slaghdán orm an t-am ar fad
níl a fhios agam cad a dhéanfaidh mé anois
níl aon dóchas agam
Lóistín le do thoil.

Claire Finlay

Fiona Hudson
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An Blascaod Mór

Cuirim geall go dtaitneodh sé libh ar fad léargas
iontach a fháil ar shaol na ndaoine a chónaigh ar an
mBlascaod Mór, suas go dtí seasca bliain ó shin. Bhí deis
againn foghlaim mar gheall ar an gcultúr saibhir atá ag
an oileán. Bhíodh scéalta á n-insint i gcónaí ann agus
níor labhair muintir an Bhlascaoid ach Gaeilge. D’oibrigh
na daoine go crua ó dhubh go dubh, ach ní ag gearán a
bhídís. Ag féachaint i dtreo na farraige, bhíomar in ann
na fir fheiscint inár gceann agus iad ag iascaireacht sna
naomhóga. D’fhéadfaimís na mná a shamhlú chomh
maith, iad ag obair sna páirceanna agus sa bhaile.
Bhí lá breá grianmhar, suaimhneach againn, le gaoth
bog ag séideadh, ach d’fhoghlaimíomar nach mar sin a
bhíonn, go minic, ar an mBlascaod Mór. Chualamar faoin
ngeimhreadh, faoin drochaimsir agus faoi na gaotha
fuara a bhíodh ann. Ní fhéadfadh muintir an oileáin dul

An dtaitníonn sé leat turas a thógaint chuig ceantar
iargúlta agus áilleacht an nádúir a fheiscint? An bhfuil áit
cois farraige, áit aoibhinn agus suimiúil ag teastáil uait le
haghaidh saoire nó turas? Más ea, níor mhór duit cuairt
a thabhairt ar an mBlascaod Mór, Co. Chiarraí. Tá fhios
ag an saol go mbíonn saoire iontach i gcónaí á lorg ag
daoine agus, le blianta beaga anuas, tá níos mó suime ag
muintir na hÉireann sa mhéid atá ar fáil agus le feiscint
ina dtír féin. Cinnte, meascán blasta de stair, cultúr, nádúr
agus spraoi atá sa Bhlascaod Mór. Is féidir fanacht thar
oíche (i bpuball) nó dul ann i rith an lae...is cuma a fhad is
a shroicheann tú é!
Bhí alltacht, iontas agus áthas orm féin agus ar na
cairde a thaistil liom …
Agus muid ag fágaint an ché i nDún Chaoin, bhí an
ghrian ag scoilteadh na gcloch. Bhí a gathanna ag rince
ar an bhfarraige, ag soilsiú ar nós míle diamant beag. Bhí
bád breá ann chun sinn a thabhairt trasna na farraige.
Léimeamar isteach i mbád níos lú ansin, chun an t-oileán
a shroichint. Ar dhreapadh suas na gcéimeanna, bhí
talamh glas agus fothraigh tithe le feiscint. Tar éis roinnt
ama a chaitheamh ag stánadh ar an radharc aoibhinn a
bhí romhainn, ar an bhfarraige agus ar na hoileáin eile
timpeall ar an mBlascaod Mór, bhualamar lenár dtreoraí.
Thosnaíomar ar ár mbealach a dhéanamh, timpeall an
oileáin. Bean an-deas chabhrach ab ea ár saineolaí.
D’fhreagair sí ár gceisteanna go foighneach.
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chomh fada leis an mórthír i rith an gheimhridh.
Ní féidir a shéanadh gur músclaíodh suim an-láidir
ionam san oileán draíochta féin agus ina phobal. Is mór
an chodarsnacht atá idir saol an oileáin fadó agus an saol
atá againne sa lá atá inniu ann. Bhí náire orm is mé ag
féachaint ar na tithe beaga bídeacha agus mé á gcur i
gcomparáid le mo thigh féin. Ní raibh leictreachas, uisce
reatha, teas lárnach ná a leithéid ag na daoine seo. Ní
rabhadar sáite sa teicneolaíocht agus san ábharachas ar
nós cuid d’Éireannaigh ár linne.
Thaitin sé go mór liom foghlaim faoin mbeatha a
bhíodh ar an oileán fadó. Daoine ag scéalaíocht, ag
damhsa, ag seinnt ceoil le chéile - saol eile ar fad, gan
amhras. Múineadh dúinn mar gheall ar Pheig Nic an
tSaoir, Tomás Ó Criomhthain, Muiris Ó Súilleabháin. Tá sé
deacair a chreidiúint gur tháinig an méid sin scríbhneoirí
iontacha, cáiliúla ón oileán beag seo - agus cuid acu ina
gcónaí cúpla méadar óna chéile.

Ansin síos linn go dtí an trá álainn chun sos a ghlacadh,
agus muid fós ag cuimhneamh ar an méid a bhí foghlamtha
againn. Ní féidir snámh ar an trá seo, ach is cuma mar níl aon
dul as ach go bhfuil go leor eile le déanamh ar an oileán. Tá
cuid de sách ard, agus tá cúpla siúlóid álainn ann, gur féidir
a thógaint. Bheadh go leor taiscéalaíochta le déanamh ag
daoine óga agus ag daoine fásta chomh maith.
Agus mé i mo sheasamh ar bharr an chnoic, an ghrian
ag taitneamh anuas orm, agus an fharraige le feiscint
mórthimpeall orm - píosa beag de Neamh a bhí ann. Tá go
leor áiteanna chun fanacht iontu i gCorca Dhuibhne, agus is
iomaí B&B álainn a gheobhaidh tú ann.
Bhí orainn sinn féin a tharraingt abhaile ó aoibhneas an
oileáin agus thar n-ais chun na míntíre. Isteach sa Daingean
linn i gcomhair béile blasta. Is dócha go dtiocfadh sibh
liom nuair a deirim gur buntáiste mór é a bheith lonnaithe
cóngarach d’áiseanna agus bialanna den scoth, go deimhin.
Mholfainn go láidir d’éinne go bhfuil suim acu sa stair
(go háirithe i stair na hÉireann), sa dúlra, san fharraige, nó
d’éinne go bhfuil turas difriúil agus taitneamhach á lorg
acu, bualadh síos go Ciarraí, agus bád a thógaint chuig an
Blascaod Mór, nó , ina dteannta sin, má tá do bhád féin agat,
chuig ceann eile de na Blascaodaí. Níl amhras dá laghad orm
ach gurb fhiú an turas a dhéanamh. Is é bun agus barr an
scéil ná gur seoid í an Blascaod Mór, seoid ghleoite. Mholfainn
daoibh gan an deis iontach seo a chailliúint. Tugaigí cuairt ar
an mBlascaod Mór!
Lucy Ághas
Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Co Chiarraí
(Bhuaigh an t-alt seo duais Oireachtais, 2014)
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An Stróinséir
(The Sound Collector le Roger McGough a spreag an dán seo)

Tháinig stróinséir
Isteach sa seomra ranga
Bhí cóta fada dubh air
Bróga bána le hiallacha dubha
Bríste bán le paistí dubha
Hata ard dubh agus lámhainní bána
Ní raibh súile le feiceáil
Bhí zip in áit a bhéil
Nuair a d’oscail sé a chóta
Chonaiceamar pócaí móra
Nuair a bhain sé de a hata
Chonaiceamar cluasa órga
... Iad ag éisteacht
Chuala an stróinséir
Pinn ag cliceáil
Clog ag ticeáil
Mála á zipeáil
Bia á chruinseáil
Cailc ag scríobadh
Cathaoir ag gíoscán
Páistí ag éagaoin
Bodhrán á bhualadh
Páistí ag canadh
Sconna ag dripeáil
Doras á dhúnadh

D’ardaigh an stróinséir a lámh
D’oscail sé an zip ar a bhéal
Léim na fuaimeanna suas san aer
Isteach ina bhéal
Isteach sna pócaí
D’imigh an stróinséir an doras amach
Ar aghaidh leis chomh fada leis an Zú
D’oscail sé a chóta
D’oscail sé a bhéal
D’oscail sé na pócaí
D’éalaigh na fuaimeanna amach
Stop an leon de bheith ag búiríl
Thosaigh sé ag cliceáil
Stop an tíogar de bheith ag crónán
Thosaigh sé ag zipeáil
Stop an cangarú de bheith ag ciceáil
Thosaigh sé ag ticeáil
Ar ais sa scoil
Shiúil an Príomhoide isteach sa rang
‘Céard atá ar siúl anseo?’ ar sise
D’oscail na páistí a mbéal
Chun freagra a thabhairt ach
Níor tháinig aon fhuaim amach ...
Rang 6
Scoil Móibhí, BÁC
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Ceol na Báistí

Báisteach Aisteach
Páistí, muca is uibheacha
ag titim ón spéir,
Páistí, muca is uibheacha
ag bualadh an fhéir.
Páistí, muca is uibheacha.
Níl siad linn anois.

Titeann sí, fliuchann sí
Seolann sí, buaileann sí
Tip tap, trip trop
Drip drop, drip drop
Pitear paitear, pitear paitear
Pssssssssssssssssssssss

Corey Mac Réamoinn, Cormac Ó Raghallaigh,
Frankie Ó Súilleabháin, Katie de Buitléir,
Rohan Tirial
Rang 5, Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir

Scamallach, scamallach
Dorcha, dorcha
Fuar, Fuar
Fliuch, fliuch
Titeann sí, fliuchann sí ...
Eitlíonn na scamaill
Gluaiseann na scamaill
Casann na scamaill
Osclaíonn na scamaill
Pléascann na scamaill
Titeann na scamaill
Titeann sí, fliuchann sí ...
Déanann sí locháin
Déanann sí torann
Cuireann sí as dom
Titeann sí, fliuchann sí...
Caithim cóta
Caithim hata agus lamhainní
Caithim scaif
Buataisí agus scáth báistí

Báisteach

Titeann sí, fliuchann sí ...

Daoine ag déanamh tap ar na ballaí
Tap, tap, tap
Daoine ag caoineadh
Splais, splais, splais
Baisteach ar do ghualainn
Drip, drip, drip
Nuair atá sé fuar
Smais, smais, smais

Nuair a bhíonn
an bháisteach imithe
tagann bogha báistí

Rang 5
Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc, Ceatharlach

Oscar Ó Diolúin-Maoldomhnaigh,
Kevin Ó hAilpín, Naoise Mac Gabhann,
Conor Mac Amhlaoibh
Gaelcholáiste Reachrainn
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Eachtra
Bhí afros ar na hainmhithe go léir
thuas, thuas, thuas sa spéir

An Diabhal

Bhí siad go léir ag canadh is ag spraoi
sular tháinig an bháisteach agus an ghaoth

Nuair a théann an ghrian a chodladh
Tagann an ghealach amach
Agus itheann an diabhal na páistí go léir

Thosaigh sé ag cur báistí
agus thit sé anuas ar na páistí

Ní thuigeann Mamaí cá bhfuil na páistí
Ní aimseoidh sí anois iad
Is í an oíche atá ann

Emily Ní Earcáin, Fionn Dubhuí, Ciara Ní Ghruagáin,
Conall Ó Gliasáin, Sean Ó Maoldanaigh
Rang 5, Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir

Kayleigh Cúipéar, Tomás Ó Conaill,
Ava Ní Ghréacháin
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir

Ráárrrr
Tá sé dubh, dubh, dubh
Tá na soilse ar siúl istigh
is tá mé amuigh ag spraoi
Anois feicim tú
Ansin, ansin, feicim ansin tú
Cé tusa?
Is mise an ollphéist
Cé tusa?
Is mise Amber
Táim chun tú a ithe, Amber
Ná hith mé
Ná hith mé ... ÁÁÁáaa!
Bí ciúin!
Táim chun tú a ithe.
Ráaárrrr!
Amber Ní Ruanaigh
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir
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Cad atá ann?
Tá an oíche dubh, dubh, DUBH
Tá réaltaí agus gealach sa spéir
Ach cad atá sa seomra?
Ollphéist atá ann
Tromluí uafásach
Eagla orm
Cloisim rudaí
Níl a fhios agam cad iad
Níl a fhios agam cad atá ann
Caoimhe Ní Aodha
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir

Dorcha
Nuair a théann an oíche a chodladh
tagann na réaltaí amach sa spéir
Bíonn sé dorcha, dorcha, dorcha ansin
amuigh ar an bhféar
Bíonn an ghealach ag féachaint anuas
orm ón spéir ghorm
Ar maidin dúisíonn an ghrian
Bíonn sé geal, geal, geal.
Dúisíonn na páistí go sona sásta

Eagla

Nerhys Ní Chatháin
Rang 5, Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir, BÁC

Feicim an ghealach
nuair a théim ar mo bhealach
go dtí an fhuinneog
Cloisim duilleog
Bím scanraithe roimh an oíche
Roimh an ollphéist a théann isteach sna tithe
Fergal Ó Saoraidhe
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir, BÁC
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Tionchar na hEaglaise
Caitlicigh ar theacht
chun cinn na teilifíse
in Éirinn, 1960-1980

ochtar a bhí ag suí na hArdteiste ag dul le sagartóireacht.
Bhí an tsochaí faoi scáth na hEaglaise agus ní raibh aon
dúil ag an Eaglais an chumhacht seo a ghéilleadh don
mheán nua mí-mhorálta seo. Foilsíodh alt san iris Catholic
Truth Quarterly ag léiriú sheasamh na hEaglaise ó thaobh na
teilifíse de. Thug sé seo foláireamh go bhféadfadh an teilifís
‘bolscaireacht phágánach’ a thabhairt isteach sa chiorcal
clainne. Bhí an Eaglais buartha faoi ‘soiscéil an phléisiúir’.
Thug an grúpa The Catholic Truth Society rabhadh do
mhuintir naofa na tíre maidir le tionchar na teilifíse - go
háirithe a tionchar ar dhaoine óga. Scaip siad scéal faoi
bhean óg ar saolaíodh a páiste sa tacsaí ar a slí chun an
ospidéil. Níor shroich sí an t-ospidéal in am, a dúirt siad,
toisc nach raibh sí sásta an clár teilifíse a raibh sí ag
breathnú air a fhágáil!
… Sea bhí buairt ann, ach freisin bhí suim nach beag
ag an Eaglais i gcumhacht na teilifíse agus faoin tionchar
a fhéadfaidís féin a imirt ar an tsochaí leis an uirlis nua
cogaíochta seo. D’aithin fear amháin é seo níos mó ná fear ar
bith eile - ArdEaspag Bhaile Átha Cliath, John Charles McQuaid.
… Bhí pearsantacht ghéarchúiseach, choimeádach
agus rúinín beag dáinséarach ag McQuaid. Dar leis, toisc
go raibh RTÉ bunaithe ina dheoise féin, bheadh smacht
iomlán aige ar an eagraíocht. Bhí McQuaid paranóideach
agus ina smachtadán amach is amach. Ach i 1961 bhí an
nasc idir an Eaglais agus an Rialtas casta agus truallaithe.
Thuig McQuaid go mbeadh drogall ar an dTaoiseach Seán
Lemass cur ina choinne maidir le cinntí móra ó thaobh na
teilifíse de. Bhíodh Lemass sásta cromadh síos i gcónaí

Sliocht as an alt
Oíche Chinn Bliana 1961 sheas an t-uachtarán Eamon de
Valera os comhair na gceamaraí don chéad chraoladh
teilifíse in Éirinn.
“Nuair a smaoiním ar an teilifís agus ar an gcumhacht
atá aige,” ar seisean, “éirím buartha. Níor tharla sé riamh i
stair na tíre go raibh uirlis chomh chumhachtach sin againn
a fhéadfadh smaointe a mhúnlú. D’fhéadfadh sé carachtar
na tíre a neartú ach ar an taobh eile d’fhéadfadh sé cur le
héiginnteacht, meath tíre agus cailliúint móráltachta”.
Thuig de Valera an baol a bhain le teacht na teilifíse. Ach
bhí Éire tar éis teacht amach as dorchadas na gcaogaidí
go lagmhisniúil. Bhí Fianna Fáil ag eirí níos laige agus bhí
splanc nua ag teastáil ó pháirtí seanfhaiseanta Fhianna
Fáil. Bhronn teacht na teilifíse é seo ar an gceannaire Seán
Lemass.
Bhí an Eaglais Chaitliceach buartha faoi theacht na
teilifíse freisin. A fhad is a bhí an tseirbhís nua teilifíse
á bunú d’fhéadfaí a rá go raibh an Eaglais Chaitliceach i
mbarr a réime in Éirinn. Bhíodh buachaill amháin as gach
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chun fáinne an Easpaig a phógadh.
Bhíodh McQuaid i gcónaí ag santú na cumhachta.
Deirtear sa
leabhar “Window
and Mirrors” le John
Bowman, go raibh sé soiléir
– ón méid eolais
rúnda
a
bhí
bailithe aige - go raibh
spiairí de chuid McQuaid ag obair in
RTÉ. Bhailigh sé réamheolas faoi na
léiritheoirí nuafhostaithe. Thóg
sé raic nuair a fuair sé amach
nach raibh ach ceathrar as an seisear déag a fostaíodh
ina gCaitlicigh, duine acu sin scartha óna phairtnéir agus
duine eile colscartha agus é “bainteach le mórán grúpaí
den eite chlé thar na blianta”.
… Duirt McQuaid go raibh sé buartha “nach raibh flosc
ar RTÉ ríocht Dé a chur chun cinn”. An rud a bhí uaidh ná
stáisiún bolscaireachta Caitliceach a bhunú in RTÉ.
Dhá bhliain sular osclaíodh RTÉ, sheol McQuaid beirt
shagart óga chumasacha, an tAthair Des Forristal agus
an tAthair Joe Dunn go Nua Eabhrac chun traenáil teilifíse
a fháil. Nuair a d’fhilleadar thosaigh siad ar shraith
cláracha fáisnéise dar teideal Radharc a dhéanamh. B’é
seo straitéis na hEaglaise chun oideachas reiligúnda
a chur ar dhaoine óga na tíre ach go háirithe, daoine a
raibh suim mhór acu sa teilifís. … Bhíodh teachtaireacht
Chaitliceach ag na cláracha seo i gcónaí. Ní raibh eagla
orthu dul i ngleic le topaicí dáinséaracha, toisc go raibh an
chumhacht acu a gcasadh féin a chur ar an scéal.
Bunaíodh an clár The Late Late Show i 1962, clár
fíorthábhachtach i sochaí na tíre. Bhíodh an baol ann i
gcónaí go rachadh an clár seo thar an line cinsireachta.
Diaidh ar ndiaidh tríd na seascaidí agus na seachtóidí,
bhrúigh Gay Byrne an líne sin níos faide siar. Dúirt an
polaiteoir coimeádach Oliver J Flanagan uair amháin nach
raibh gnéas in Éirinn riamh roimh theacht na teilifíse!
Tacaíonn an staraí Diarmuid Ferriter leis an ráiteas seo.
Dar leis, “Murach an Late Late Show bheadh glúin iomlán
daoine in Éirinn a rugadh, a mhairfeadh agus a gheobhadh
bás sa bhfichiú aois, gan aon chomhrá faoi chúrsaí gnéis a
chloisteáil riamh”.
Faoi thús na seachtóidí bhí athrú suntasach ag teacht ar
Éirinn. Fuair an tArdEaspag uilechumhachtach McQuaid
bás i 1973 agus fuair Eamon de Valera bás i 1975... Bhí
an popchultúr ag fás. … Bhí an teilifís i ngach seomra suí
sa tír. Bhí an Eaglais faoi ionsaí i rith na seachtóidí agus
na n-ochtóidí, an cogadh á throid faoin bhfrithghiniúint,
faoin gcolscaradh agus faoin nginmhilleadh ar an teilifís
gach oíche… Bhí an díospóireacht oscailte agus bhí grúpaí
éagsúla ag baint leasa as an teilifís chun a dtuairimí a

chur in iúl agus an Eaglais a cháineadh go gear - rud nár
tharla riamh roimhe in Éirinn.
D’éirigh an Eaglais níos oscailte agus níos sainiúla
ina gcuid argóintí i gcoinne an nua-aoiseachais. I gclár
fáisnéise de chuid Radharc ó 1977 – clár dár teideal
Messing with the Kids - feictear sagart óg ina sheasamh
in aice le cófra mór ceirníní.
“An bhfuil a fhios agat,’ a deir sé, ‘go bhfuil ceirnín ABBA
ag duine as gach seisear déagóir in Éirinn? Tá an figiúr sin
níos airde ná an méid daoine a bhfuil Bíobla acu.” Luann
sé teidil amhráin an ghrúpa ceoil Silver Convention agus
cuma fíornáirithe ar a aghaidh. Luann sé na hamhráin
You’ve Turned Me On But You Can’t Turn Me Off, Play
Me Like A Yoyo agus The Pill. Deich mbliana roimhe sin
chruthódh sé seo scannal i measc na ndaoine. Faoin am
seo, áfach, bhí cuma sheanfhaiseanta, ghreannmhar air.
Bhí Éire tar éis athrú go mór.
Faoi 1980 bhí teilifís ag 90% de thithe na hÉireann. Ar
an meán d’fhéach gach duine fásta in Éirinn ar dhá uair a
chloig de RTÉ san iarnóin. Bhí an teilifís anois neadaithe
go lárnach i sochaí na hÉireann. Ach ní raibh greim docht
daingean ag an Eaglais ar oifigí Mhontrose a thuilleadh.
Bhí cumhacht na hEaglaise ag dul i léig.
… Thug an teilifís meán do bhrúghrúpaí a dtuairimí
a nochtadh os comhair an phobail agus an Eaglais a
cháineadh. Ghlac an pobal seilbh ar an teilifís agus chur
siad oscailteacht, macántacht agus scaipeadh tuairimí
chun cinn - trí rud nár thaitin leis an Eaglais. Chuir an
Eaglais go mór le tús na teilifíse chun a tionchar agus
a cumhacht féin a neartú in Éirinn. Anois, áfach, bhí
cumhacht an mheáin nua seo tar éis an Eaglais a chur ar
a bealach go tóin poill.
Colm Ó Néill
(Bhuaigh an t-alt seo duais Oireachtais, 2014)
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Fear sneachta
Táim préachta leis an bhfuacht
I mo sheasamh im’ aonair
Sneachta, leac oighir, calóga
Gach rud bán, gach rud bán
Lisa Northridge

An Leipreachán
Draíochta

Daidí na Nollag

Nuair a thosaigh sé ag cur báistí
Chuala Learaí fonn sa spéir
Phioc sé suas a chonsairtín
Agus chuir sé a chóta glas air.

Daidí na Nollag thuas sa spéir
Daidí na Nollag ar an simléar

Didilí Dí is Didilí Dó
Stopfaidh mé an bháisteach!
Cinnte! Gan stró!

Daidí na Nollag ag teacht anocht
Daidí na Nollag ag teacht ag a hocht
Thíos an staighre céard é sin?
Bábaí beag darbh ainm Kim.

Bhí spéirling ildaite ag casadh
D’fhág sí rian ina diaidh
Le ceol ina chosa thosaigh Learaí ag damhsa
Agus chan sé arís an rím

Sicín, cairéad agus prátaí
Is maith linn go léir an turcaí

Didilí Dí is Didilí Dó
Stopfaidh mé an bháisteach!
Cinnte! Gan stró!

Rang 5
Scoil Móibhí

Jennifer Ward
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Bialann don Ollphéist
Itheann ollphéist
a lán
lán
muc
bó
caorach
capall
- agus cloch!

Laoise Nic Lochlainn,
Caoimhe Ní Fhlannagáin
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir

Dubh
Dubh agus dorcha
Fuar agus te
Réaltaí agus gealach
Is maith liom an oíche
An oíche dhubh
Bláithín Ní Aoláin
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir, BÁC

An Ghrian
Is mise an ghrian.
Bím ag eitilt go hard sa spéir.
Cuirim áthas ar na daoine.
Feicim iad ag súgradh
agus ag ithe uachtar reoite ar an trá.
Cloisim na páistí ag súgradh agus ag gáire.
Cuireann sé sin áthas orm.

Oíche
An oíche, an oíche,
Tá sí dorcha, an oíche
An oíche, an oíche,
Is fuar í an oíche.

Laura Forde, Rose Halpin-Duffy & Samantha Shorten

Aaron Mac Aonghusa, Gabhán Ó Murchú Ó Catháin,
Rhys Ó Ceallaigh, Tyrone Ó Ceallaigh
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Ár gCéad Seachtain i
Meánscoil Charraig
an Teampaill.
Dé Luain a bhí ann agus bhí sceitimíní an
domhain orainn. Ní raibh ach an bheirt againn ag
dul go dtí an mheánscoil nua ónár mbunscoil, bhí
céad is tríocha dalta ag tosú i scoil nuabhunaithe
Mheánscoil Charraig an Teampaill.
Shroicheamar an scoil go luath ar maidin agus
chuamar isteach sa halla. Chaitheamar an chuid
is mó den chéad lá ann ag éisteacht leis an
bpríomhoide, An tUasal Cox.
Bhí eagla orainn agus bhíomar neirbhíseach
mar nach raibh aithne againn ar na daltaí eile.
Cuireadh isteach i dtithe muid. Táimid i dTeach
na Coille. Ba dheas an rud é go raibh an bheirt
againn le chéile. Fuaireamar ipad na scoile ansin
agus bhuaileamar lenár dteagascóir.
Thosaigh na ranganna ar an dara lá. Bhuaileamar
leis na múinteoirí go léir. Bhí an obair éasca go
leor ar dtús ach d’éirigh sí níos deacra de réir
mar a chuaigh an tseachtain ar aghaidh. Níl
foirgneamh scoile againn go fóill agus dá bharr
sin táimid ag
fanacht le háiseanna. Tá roinnt rudaí nach
féidir linn a dhéanamh dá bharr sin.
Dé Céadaoin bhí leathlá againn, ba mhór
an faoiseamh é sin, mar bhíomar tuirseach
traochta. Faoi dheireadh, tháinig an Aoine. Bhí
ranganna againn ar maidin ach chaitheamar an
dá rang dheireanach ag imirt spóirt. Déanann na
buachaillí rugbaí agus na cailíní haca. Seachtain
den scoth a bhí
ann agus cé
go raibh tuirse
orainn
uilig
bhaineamar
tairbhe
agus
sult as an gcéad
seachtain!

An Tasc
Déanach san oíche nuair a bhí an chuid is mó de na daoine
ina gcodladh, bhí James Mills fós ag tiomáint. Aston Martin
V12 Vanquish - meaisín álainn - a bhí aige. Anocht ar nós
beagnach gach oíche eile, ní raibh a fhios ag James cá raibh
sé ag dul, agus freisin, ar nós beagnach gach oíche eile, bhí
sé ag fanacht ar scairt.
Níorbh aon ghnáthduine é James Mills agus níorbh é
James Mills a fhíorainm. Le himeacht ama bhí dearmad
déanta aige ar a sheanainm agus bhí dearmad déanta aige
ar a sheansaol.
Agus é ag tiomáint bhí Beretta M-9 ar an suíochán in aice
leis. Bhí James Mills ina ghníomhaire de chuid MI6. Díreach
ag an mbomaite sin fuair sé an scairt.
‘’Nyx’’ ? a dúirt an duine ar an líne eile.
B’é Nyx a chódainm don tseachtain seo.
‘’Sea’’? arsa James.
’’An bhfuil tú ag iarraidh glacadh leis an tasc?’’
Stop James ar feadh cúpla soicind agus é ag smaoineamh.
Bhí a fhios aige, áfach, cad é a bhí sé chun a rá.
’’Glacfaidh mé leis,’’ a dúirt James go ciúin.
Leis sin chríochnaigh an scairt. Bhí fillteán in aice leis an
mBeretta. É faoi ghlas an oíche ar fad. Gan a bheith oscailte
go dtí gur ghlac James leis an tasc.
D’oscail sé an fillteán agus d’fhéach sé ar an tasc. Duine
de na fír is cumhachtaí ar domhan a bhí i gceist. Ivan
Lekovski …

Luke Ó Mórdha
& Denis de Búrca
Meánscoil Charraig an Teampaill

Emmet Oppong
Coláiste Feirste
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Dán na Gaoithe
Duilleoga á séideadh, á séideadh
Duilleoga ag eitilt, ag eitilt
An ghaoth ag dul timpeall timpeall na háite
Duilleoga ag eitilt, ag eitilt
Donn agus glas agus dearg
ag dul timpeall, timpeall na háite
Duilleoga ag déanamh fuaim criospaí
Duilleoga ag titim ar an talamh
Donn, glas, dearg ag titim ar an talamh
Crainn ag luascadh, ag luascadh
Crainn ag titim, ag titim
Crainn ag damhsa
Tá an ghaoth fuar, fuar
Tá an ghaoth láidir, láidir
Tá an ghaoth ag feadaíl
Fúúúúúúúú ...
Fúisssssssss ...
Fúisssssssss ...
Rang 5
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir

An Bóithrín

B’fhéidir ...

Tá lámha na gcrann
Ag cur fáilte mhór romham
Iad ag gluaiseacht le fonn
‘S mé ag tosnú ar an mbóithrín.
Beacha ag bailiú pailine
Gaoth bhog ag séideadh
Dathanna á dtaispeáint
Ag na féileacáin ag bogadh.
Éiníní ag canadh go glórmhar
Ag scaoileadh fuaim bhreá cheolmhar.
Cloistear uisce ag titim
É ag sreabhadh le rithim
‘S na duilleoga ag damhsa
Ag fás le cabhair na gréine.
Mé i mbaclainn an nádúir
Á chosaint go hiomlán aici
Saor ó aighneas ‘s ó bhuairt
Ó bheith gnóthach ‘s faoi bhrú.

B’fhéidir go bhfuil báisteach sa ghairdín
ag dul síos an fhuinneog
ar na bláthanna
ar na duilleoga
Na scamaill ag caoineadh
thuas sa spéir
Uaigneach gan an ghrian
a bheith thuas san aer
Srón an eitleáin
ag dul Don Don Don
Ag briseadh tríd an aer
agus ag titim ón spéir
Tá an ghealach ag caoineadh
Tá sé an-bhrónach
Ní féidir le haon duine
cabhrú leis

Níl ach an nádúr is mé,
Ag céiliúradh aoibhneas an lae!

Ellen Ní Adáin, Aoife Nic Cába,
Jack Ó B, Gemma Dáibhís
Gaelcholáiste Reachrainn

Lucy Aghas, Pobalscoil Chorca Dhuibhne
(Bhuaigh an dán seo duais Oireachtais, 2014)
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Is crann mé

Crann
Is mise an crann
Tá mé glas agus donn
Bíonn mé ag damhsa
Bíonn mé ag spraoi

Is crann mé
I mo sheasamh i bpáirc
Is é mo sheomra é
Caithim gach lá ann
Ag ligint mo scíthe
Tá saol deas síochánta agam

Feicim daoine ag siúl
Bíonn páistí ina suí ar mo lámha
Cloisim na héin ag canadh
Agus iad i bhfolach i mo chuid gruaige

Caroline Daly

Stalker...

Bíonn brón orm sa bhfómhar
Mar titeann mo chuid gruaige amach
Ach tá sé ceart go leor
Mar fásfaidh sé arís san earrach

É ag féachaint ort
Gach oíche, gach lá
Lámha móra aige

Sarah O’Brien& Lucy Harris

Cé hé an stalker seo
lena ghruaig mhór ghlas
agus bia ag fás as?
Aghaidh mór aige ach
ní fheiceann aon duine é
go dtí go bhfuil sé ródhéanach
Cé hé?
Crann atá ann.
Emma Ní Mhongáin, Ciarán Ó Donnaile,
Lewis Ó hIarnán, Mia Shéaghach,
Stiofan Mac Íomhair, Cian ó M
Scoil Oilibhéir, Baile Bhlainséir, BÁC

Crann
Droichead chun na spéire
Brocailí do dhaoine móra
Gach eolas aige
Colm Ó Cathasaigh, David Ó Riain,
Ciarán Brabazon, Odhrán Lowry
Gaelcholáiste Reachrainn
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An Bháisteach

Báisteach na Gaillimhe

Tá fearg ar an mbáisteach
Ag titim ar mo cheann
Ag damhsa tá na braonta
Ag titim ar mo cheann

Cith á thógáil ag daoine ar Neamh
Na scamaill ag caoineadh ar an talamh
Tá sé fliuch
Tá sé garbh
Bíonn a lán báistí i nGaillimh

Ag casadh, ag rince
Ag seoladh tríd an aer
Tá áthas ag teacht
Ar dhia na spéire

Aoife de Cuirtéis, Niamh Nic Mánais, Sasha Nic
Uilliam, Ríona Ní Fhaoláin
Gaelcholáiste Reachrainn

Ollphéist sceitimíneach
Réidh don lón
Tá ag teip orainn éalú
Is muid ag titim ar ár dtóin

Stoirm Spéire
Tá seó ar siúl sa spéir
Tá gach duine ag dul len é a fheiceáil
Tá sé torannach, tá sé glórmhar
Agus bualadh bos mór ag an deireadh
Leanann an seó ar aghaidh
le tintreach géar agus geal

Salann agus piobar
Is muid ag éalú
Déantar meilt ar ghráinní
Aitsiú! Aitsiú! Aitsiú!
Cara Ní Chondúin & Niamh Ní Bhuachalla
Coláiste Íosagáin, BÁC

Gráinne Nic Mhathúna, Oisín Ó hÉanna,
Aoife Ní Mhuimhne
Gaelcholáiste Reachrainn

Do Chrothnú
Ba ghnách leat gáire a chur ar m’aghaidh
is gliondar ar mo chroí
Na hoícheanta fada ag caint is ag comhrá
Gan aon rud ag cur buairimh orm
Mé ag glacadh an saol go réidh
Ach anois tá tú imithe
Go ciúin agus go tobann
Is ní bheidh a fhios agam choíche
Freagra na ceiste seo
An phian, an chumhaidh a mhothaím san oíche
Gan aon duine ansin leis na deora a cheapadh ó mo shúil
Cuimhní caoi atá agam anois
Is tú imithe uaim go deo
Caoimhe Nic Pháidín Ní Dhomhnaill
Pobalscoil Ghaoth Dobhair
(Bhuaigh an dán seo duais Oireachtais, 2014)
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Léirmheas ar an scannán
There’s Something About Mary
Sna gnáthscannáin ghrinn a chuirtear
os ár gcomhair inniu, feictear na
carachtair
thruamhéalacha
agus
fhollasacha chéanna, ag déanamh
na rudaí céanna arís agus arís eile.
Lorgaíonn siad an fhreagairt chéanna
ón lucht féachana gan na cleasanna
grinn a athrú ariamh. Déantar gáire
faoin duine dúr, faoin duine ólta nó
faoin duine atá acadúil ach a bhfuil
fadhbanna sóisialta aige, ach ní
chuirtear cleasanna nó carachtair úra
nua os ár gcomhair go rómhinic.
Nach deas an scéal é, mar sin, go
bhfuil cineálacha carachtair ann sa
scannán There’s Something About Mary
nach bhfeicfeá in aon scannán eile? I
dtosach báire, buailimid le Ted (Ben
Stiller) atá fós i ngrá le Mary (Cameron
Diaz), cé nach bhfuil Mary feicthe aige
le trí bliana déag anuas. Agus é ag
labhairt lena chara Dom – a bhfuil galar
áirithe air a chiallaíonn nach féidir
leis am a chaitheamh amuigh faoin
ngrian – éiríonn leis an mbeirt acu an
bleachtaire mímhacánta, Healy (Matt
Dillon), a fhostú chun spiaireacht a
dhéanamh uirthi. Ansin, áfach, titeann
Healy i ngrá le Mary...

Is ansin a thosaíonn an rí-rá, an raic
agus an ruaille buaille. Bíonn cleas
greannmhar ann gach uile nóiméad.
Cuirtear madra tré thine agus éiríonn
leis aiséirí a dhéanamh. Bíonn corpán
ina mhála droma ag síobaire. Aithnímid
go bhfuil feitis ag carachtar amháin
maidir le seilbh a ghlacadh ar bhróga
ban. Agus ar ndóigh, na bréaga go léir
a insíonn na carachtair fhireannacha ar
fad sa scéal chun Mary a mhealladh.
An t-aon ghnáthcharachtar atá sa
scéal ná Mary álainn féin. Bean fhoirfe
atá inti a d’fhéadfadh fear ar bith a
fháil dá mba mhian léi. Agus is í sin
an fhadhb atá aici ná nach féidir léi
fear macánta a aimsiú i measc na
mbréagadóirí uilig – rud a chuireann
go mór leis an ngreann sa scéal.
Éiríonn le Diaz an carachtar seo a chur
os ár gcomhair ar bhealach nádúrtha.
Éiríonn léi leibhéal áirithe smachta a
choimeád ar an gcarachtar, in ainneoin
go bhfuil na carachtair thart uirthi
ag dul go huile is go hiomlán as a
meabhair!
Is é taispeántas Dillon, áfach, an
príomhchúis ghrinn sa scannán seo.
Bithiúnach an scéil atá ann, ach is
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tearc duine a mbeadh fuath aige don
charachtar de bharr a chleasaíochta.
Duine glic atá ann ach insíonn sé
bréag i ndiaidh bréige chun a chuid
bréag eile a chosaint agus tá cur i
láthair Dillon ar an scabhaitéir seo ar
fheabhas ar fad.
An t-aon laige a fheicim sa scannán
seo ná go dtéann sé thar fóir uaireanta
agus go bhfuil cuid de na cleasanna
ródhéistineach le bheith greannmhar.
Ach é sin ráite, a bhuíochas leis na
scríbhneoirí agus leis na stiúrthóirí
(na deartháireacha Farrelly), nach
bhfuil sna cleasanna sin ach braon
san aigéan i gcomhthéacs an chuid
eile den scannán. Don chuid is mó tá
cleasanna craiceáilte amach is amach
ann, ach tá greann ag baint leo ag an
am céanna.
Níl aon cheist faoi, ach go bhfuil an
scannán seo ar cheann de na scannáin
ghrinn is fearr a tháinig ó Hollywood le
fiche bliain anuas.

Niall Mac Dhonnagáin
(Bhuaigh an léirmheas seo duais
Oireachtais, 2014)

Foireann Peile na Mílaoise
Cúigear déag de na himreoirí peile ab
fhearr riamh a chuaigh chun páirce
ó bunaíodh Cumann Lúthchleas
Gael sa bhliain 1884! Foireann a
bhí roghnaithe ag painéal d’iaruachtaráin Chumann Lúthcleas Gael
agus ag roinnt iriseoirí. Níor imríodar
le chéile riamh ach b’iad na himreoirí
ab fhearr a d’ imir peil riamh. Nárbh
iontach an fhís í iad a shamhlú i mbun
a gceirde, iad uilig ina laochra gach
aon uair a thugadar aghaidh ar an
bpáirc imeartha.
Ar dtúis bhí an Ciarraíoch Dónal
Ó Caoimh sa bháide. D’imir sé do
Chiarraí agus do chumann Chéirín
Uí Rathaile. Ba é Dónal an chéad
fhear chun seacht mbonn Craobh na
hÉireann a bhuachaint, éacht nach
raibh sáraithe go dtí 1986. Bhuaigh
sé trí bhonn déag Chraobh na

Mumhan. D’imir sé le foireann peile
Chiarraí ó 1931 go dtí 1948. Cailleadh
Dónal sa bhliain 1967. Fós sa lá atá
inniu ann, deirtear gurb é an báideoir
is fearr a d’imir riamh.
Ansan bhí an lánchúlaí ar dheis
Éinde Ó Callaráin ón nGaillimh. D’imir
sé lena chlub áitiúil Réalta Thuama.
Chuaigh sé go dtí an mheánscoil i
gColáiste Iarfhlatha i dTuaim. Bhuaigh
sé Corn Uí Ógain leosan. D’imir sé leis
an nGaillimh ó 1961 go dtí 1971. Bhí sé
mar chaptaen na foirne agus bhuaigh
sé trí bhonn Chraobh na hÉireann agus
seacht mbonn Chraobh Sinsir Peile
Connachta. Cailleadh é sa bhliain 2004.
Mar lánchúlaí bhí Ciarraíoch eile,
Seosamh Ó Ceocháin ó Thrá Lí.
D’imir sé le Mistéalaigh Thrá Lí agus
le Ciarraí. D’imir Seosamh le Ciarraí ó
1936 go dtí 1949. Bhuaigh sé gach aon
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saghas bonn ag leibhéal na sinsear.
Bhuaigh sé cúig bhonn Craobh na
hÉireann agus deich mbonn Craobh
na Mumhan.
Mar lánchúlaí ar chlé bhí Seán
Flanagan. B’as Maigh Eo dó siúd.
Bhí sé mar chaptaen ar fhoireann
Mhaigh Eo nuair a bhuadar Craobh
na hEireann i 1950 agus I 1951. Níl
Maigh Eo tar éis Craobh na hÉireann
a bhuachaint ó shin. Deirtear gur
cuireadh mallacht ar an bhfoireann
ar a slí abhaile ón gcraobh toisc
nár léirigh siad meas ar shochraid
is iad ag céiliúradh. Chuir tincéir an
mhallacht ar an bhfoireann fad is
a bhí gach ball den bhfoireann fós
ina mbeathaigh. Bhí Seán mar Aire
Sláinte ó 1966 go dtí 1969 le Fianna
Fáil. Cailleadh é sa bhliain 1993.
Roghnaíodh Seán Ó Murchú mar

an leathchúlaí ar dheis ab fhearr. Ó
Chiarraí é. D’imir sé dá fhoireann
áitiúil Daingean Uí Chúis. Bhuaigh
sé Craobh na hÉireann i 1959 le
Ciarraí. Glaotar ‘Craobh na hÉireann
le Seán Ó Murchú’ ar an gcluiche san.
Bhuaigh sé seacht mbonn Chraobh na
Mumhan agus trí bhonn Chraobh na
hÉireann. D’imir triúr deartháir eile
Seán, Tomás, Séamas agus Pádraig
le Ciarrái chomh maith.
Bhí Seán Seosamh Ó Raghallaigh
roghnaithe mar an leathchúlaí. Ba
ón gCábhán é Seán. Bhuaigh sé dhá
Chraobh na hÉireann mar chaptaen.
Cailleadh é nuair a bhí sé 33 bliain
d’aois tar éis dó é fhéin a ghortú agus
é ag imirt.
Mar leathchúlaí ar chlé bhí Máirtín
Ó Conaill a d’imir leis an Mhí. Bhuaigh
sé trí bhonn Chraobh na hÉireann, sé
bhonn Chraobh Laighin agus ceithre
ghradam sár-imreora. D’imir sé leis
an Mhí ó 1984 go dtí 1997. Deirtear go
raibh sé ar dhuine de na peileadoirí is
fearr a d’imir riamh.
Bhí Mícheál Ó Conaill ó Chiarraí
ag imirt i lár na páirce. Rugadh é
sa bhliain 1937. D’imir sé le Ciarraí
ó 1956 go dtí 1974. Bhuaigh sé dhá
bhonn déag Chraobh na Mumhan
agus ceithre bhonn Chraobh na
hÉireann.
Taobh le Mícheál bhí Tomás Ó
Murchú ag imirt i lár na páirce. D’imir
sé le foireann sinsir Laoise ó bhí
sé 16 bliain d’aois. Bhí sé ar an
imreoir ab fhearr ag an am
agus bhí aithne ag gach
éinne air. Bhí mí-ádh leis
nár bhuaigh sé Craobh
na hÉireann riamh.
Bhuaigh se trí
bhonn Chraobh
Laighin.
D’imir Seán Ó Néill mar
leathtosaí ar dheis do Chontae an
Dúin. Roghnaíodh é mar leaththosaí
do fhoireann na mílaoise. Scóráil
sé 85 báide agus os cionn 500
pointe d’fhoireann shinsir
an Dúin. Bhuaigh sé
Craobh na hÉireann

leo i 1960, 1961 agus i 1968. Ba ceann de
na tosaithe ab fhearr riamh é. Bhuaigh
sé ghradam sárimreora.
Roghnaíodh Seán Purcell mar an
leathtosaí is fearr don mhílaois. Rugadh
é sa Ghaillimh. Bhí stíl álainn imeartha
aige agus bhí scileanna nádúrtha aige.
Nuair a bhíodh sé ag imirt chuireadh sé
an liathróid thar an trasnán gan stró.
Bhuaigh sé Craobh na hEireann leis an
nGaillimh. D’imir sé do Réalta Thuama.
D’imir Pat Spillane mar an leathtosaí
ar chlé do Chiarraí agus don Teampall
Nua. Tháinig sé ó chlann le
traidisiún fada i gcúrsaí peile.
D’imir a athair Tom do Chiarraí
chomh maith lena uncail
ar thaobh a mháthar.
D’imir sé le Ciarraí
le linn an ‘Ré Órga’
agus bhuaigh sé ocht
mbonn Chraobh na
hÉireann, éacht nach
raibh bainte amach
ach ag ceathrar eile a
d’imir ar an bhfoireann
chéanna leis. Tá
baint aige fós le
CLG agus déanann
sé tráchtaireacht ar
chluichí caide ar an Domhnach.
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D’imir Mikey Sheehy do Chiarraí
agus d’fhoireann Aibhistín de Staic.
D’imir sé mar lántosaí ar dheis. Bhí
ciotóg den chéad scoth aige. Scóráil
sé 29 báide agus 205 pointe le
Ciarraí.
Is é Tommy Langan ó Maigh
Eo atá mar lántosaí d’fhoireann
na mílaoise. D’imir sé i gCluiche
ceannais na hÉireann i 1951 i
gcoinne Chiarraí agus bhí sé ag
marcáil Paddy ‘Bán’ Ó Brosnacháin.
Bhuaigh sé dhá bonn Chraobh na
hÉireann.
Is é Caoimhín Ó hIfearnáin an
t-imreoir deireanach ar fhoireann
na mílaoise. D’imir sé mar lántosaí
ar chlé. Bhí sé ar fhoireann shinsir
Bhaile Átha Cliath ó 1948 go dtí 1962.
Ba dhraíodóirí iad na fearaibh seo
ar an bpáirc pheile. Dá mba rud é
go raibh siad mar fhoireann cheart
bheidís gan sárú. Is fíor le rá gur
imreoirí stairiúla gach duine den
chúigear déag leis na héachtaí a bhí
bainte amach acu.
Faolán Dáibhis
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
(Bronnadh duais Oireachtais,
2014 ar an alt seo)
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