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An Peacach Glic 
le Ray Mac Mánais 

Peacach 
Seo anois mé ag Geataí na bhFlaitheas. 

Tá mé fágtha anseo fuar agus fann. 
Bhur mbarúil an scaoilfear isteach mé? 

Tá m’anam sórt breac, seachas bán. 
Ní raibh mé i gcónaí i m’aingeal, 

Cé nach ndearna mé riamh peaca mór. 
Beidh an t-eolas ar fad ag Naomh Peadar – 

Beidh sé uilig breactha síos ina leabhar. 
 

Peadar 
Ní bheidh mé ag léamh as leabhar ar bith feasta, 

Ná scríbhinn ná cáipéis d’aon sórt. 
Dia féin a fuair réidh leis anuraidh. 
Céad slán leis an chraic is an spórt. 

 
Peacadh 

Bhuel, a shoilse, a Pheadair, a Aspail, 
Bhí do phictiúr ar crochadh sa teach, 

Is nach chugatsa a ghuigh mé gach oíche. 
An é seo an bealach isteach? 

 
Peadar 

Fan go fóillín, a phleidhce, bí foighdeach! 
Tóg cúrsaí go réidh is go deas. 

Cad é an fuadar atá fút, a phleota? 
Ní miste do bheatha a mheas! 

 
Peacach 

Seo an chéad uair domhsa a bheith marbh 
Is ní ritheann sé seo le mo chiall: 

Níl cuntas mo bheatha sa leabhar, 
Ach fós tá tú ag iarraidh mé a thriail? 

 
Peadar 

Foighid ort, a scraistín, is éist liom! 
Cé nach bhfeiceann tú leabhar i mo bhois, 

Bhí smaoineamh nua-aimseartha ag Dia 
Is tá gach rud ar taibléid anois. 

Ach ní raibh mé sásta é a fhágáil faoin inneall 
Beatha duine a bhreithniú go cruinn, 

Só… bhain mé dó an bluetooth ‘s an wifi! 
Ná lig ort gur chuala tú sin! 

 
 
 

Peacach 
Siúr nach bhfóireann sé sin domsa fosta 

Gan do rúnsa a scaoileadh go deo. 
Níl cuntas mo bheatha le scrúdú – 

Isteach liom anois go beo! 
 

Peadar 
A leibide, is liomsa na Geataí! 

Mise go fóill atá i mbun, 
Is ar an drochuair tá drochscéala agam: 

Tá cuntas do shaoil i mo cheann! 
 

Peacach 
Go mbristear do chosa is do chnámha! 

Guím mallacht ort oíche is lá… 
 

Peadar 
Cad é? 

 
Peacach 

Bhí mé ag móradh do chuimhne, a Pheadair, 
B’shin an méid a bhí mé á rá! 

 
Peadar 

Ní mo chuimhn-se féin atá le móradh 
Ach cuimhne Naomh Pádraig fá chlú, 
Is dar leis, a bhí ag faire go géar ort, 

Gur tusa an rógaire dubh. 
 

Peacach 
Bhuel breast thú, a Phádraig, mar sceitheoir. 

Is é an béal ina thost atá binn! 
 

Peadar 
Cad é??? 

 
Peacach 

Thig brath ar Naomh Pádraig mar réiteoir. 
Tá mé cinnte go bhfuil a chuimhne thar cionn. 

 
Peadar 

Bhuel, is cuimhin leis tusa mar scabhaitéir, 
Tú ag troid is i dtrioblóid gan stad, 

Is as do theaghlach is do mhuintir, a deir sé, 
Gur tusa is measa ar fad! 
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Peacach 

Nach mise a bhí óg neamhurchóideach, 
Is níor thuig mé go raibh mé i mbaol, 

Ach dá bhfaighinn seans eile, a Pheadair, 
Chuirfinn athrú mór ar mo shaol. 

 
Peadar 

Tá tú cúisithe i ngoid is i mbréaga, 
Tarcaisne, troid agus só, 

Ach thar pheaca ar bith eile ar an liosta 
Rinne tú poitín d’oíche is de ló. 

 
Peacach 

Arú níl cosaint ar bith ar an chúis sin, 
Ach le mórtas a thig liom a rá 
Nach raibh stiléir eile in Éirinn 

A rinne poitín chomh blasta is chomh breá! 
 

 
Peadar 

Nuair a bhí mise agus Pádraig inár mbeatha 
D’ól muid beirt ar an domhan sin thíos, 

Is níl agam ach ceistín beag bídeach: 
Ar thug tú leat buidéal aníos? 

 
Peacach 

Buidéal duitse agus ceann do Naomh Pádraig! 
Bhí sé doiligh iad a smuigleáil amach! 

 
Peadar 

As feabhas do chuid dí tá do maite. 
Goitse anois! Fáilte isteach! 
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Thuaidh nó Theas? 
le Pádraig Mac Suibhne 

Cailín 1 
Ceist agam ortsa, a chara: 
Cé acu is fearr i do mheas, 

A bheith i do chónaí ó thuaidh 
Nó ‘bheith i do chónaí ó dheas? 

 
Cailín 2 

Cad é faoin spéir atá cearr leat? 
Nó cad é a chuir sin i do cheann? 

Cuireann tú ceist go minic 
Is go minic gan freagra ann. 

 
Cailín 1 

Ní uaimse a tháinig an cheist, 
An múinteoir a chuir orainn í; 

Bíonn “Tráth na gCeist” sa rang againn 
Cúpla uair sa mhí 

Bhí ceann againn ar maidin, 
Gnáthcheisteanna a bhí ann 
Ansin chuir sí an cheist sin 
Is tá sí go fóill i mo cheann. 

 
Cailín 2 

Thiocfadh leat í a fhreagairt 
Le ceisteanna uirthi féin; 

“Bhfuil na háiteanna seo sa bhaile 
in Éirinn nó i bhfad i gcéin? 
An tír nó domhan nó dúiche 

Atá i gceist leis an cheist ar dtús? 
Nó an é nach bhfuil ann ach magadh 

Gan chuspóir cheart, ná cúis?” 
 

Cailín 1 
Ó! Tím an rud atá i gceist agat, 
Agus níl do chaint gan chéill: 

Tá thuaidh is theas sa domhan mór 
Is sa bhaile in Éirinn féin. 

Nuair a amharcaim ar léarscáil na tíre 
Ag an bharr tá Doire ann, 

Tá Áth Luain istigh i lár báire 
Agus Corcaigh thíos ag an bhun. 

 
 
 
 
 

Cailín 2 
Ach sílim gur greannmhar mar athraíonn 

Ciall na bhfocal iad féin 
Go háirithe anseo in Éirinn 

Gan trácht ar aon áit i gcéin. 
Bíonn daoine ag dul go Tír Chonaill 

A deir go dtéann siad ó dheas 
Deir Daideo nach bhfuil a fhios acu 

An difear idir thuaidh is theas. 
 

Cailín 1 
Cé acu ab fhearr leat a dúirt sí, 

Beith i do chónaí ó thuaidh nó ó dheas? 
Ach anois an rud nach dtuigim, 

An ceist a bhí ann nó cleas? 
An raibh sí ag caint faoin domhan mór 

Nó faoin tír seo s’againne féin? 
An raibh sí ag caint faoi “thuas” nó “thíos” 

Nó áit ar bith faoin ghréin. 
 

Cailín 2 
Fág sin mar atá go fóill 

Agus amharc ar an scéal mar seo: 
Ar bharr tá an Moll Thuaidh 

Is sa lár tá na tíortha teo. 
Nár chuala muid riamh i gcónaí 

Go dtuigeann na héin a leas, 
Nuair a éiríonn an aimsir cruaidh 

Go dtéann siad síos, ó dheas. 
 

Cailín 1 
Bíonn sioc agus sneachta ó thuaidh 

Gach uile lá sa bhliain, 
Bíonn sé fuar agus gruama dorcha 
Mar is annamh a éiríonn an ghrian. 
Ach de réir mar a théann tú ó dheas 

Bíonn an ghrian go hard sa spéir, 
Bíonn an samhradh breá fada i gcónaí 

Is an teas ann an t-am go léir. 
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Cailín 2 
Is fíor duit, is fíor duit, cinnte, 

Ach níor mhaith liom áit mar sin, 
An saol nach n-athraíonn choíche 

D’fhágfadh sé d’aigne tinn. 
Is fearr liom an áit a bhfuil mé 

Leath-bhealaigh idir fuacht is teas 
Bíonn na séasúir ag athrú i gcónaí 

Agus sílimse sin a bheith deas! 
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Oíche Shamhna 
le hAntaine Ó Donnaile 

Cailín óg 
Is breá liom Oíche Shamhna, 
Is breá liom spórt is spraoi. 

Is breá liom a bheith gléasta 
In éadaí seanchaillí. 

B’fhéidir go bhfaighfinn úlla, 
Nó brioscaí, nó seacláidí 

Ach c’áit a bhfuil na comharsana? 
’Bhfuil duine ar bith istigh? 

 
Seanfhear 

Cé sin ag mo dhoras 
Ag an am seo den óich’ 

Ag cur isteach ar mo shuaimhneas 
Is ar mó chláracha TV? 
A imigh leat a chailín, 

Tú féin is do bhréag-éadaí 
Cuirfidh mé fios ar phóilín 

Má bhíonn tú in aice mo thí! 
 

Cailín Óg 
Gabh mo leithscéal, a fhir a’ tí, 
Níl mé ag iarraidh ‘bheith dána 

Tá mé ag bailiú féiríní, 
Do mo bhuicéad, oíche Shamhna. 

Thig liom damhsa a dhéanamh duit 
Nó thig liom amhrán a rá, 

Is má thugann tú dom seacláid, 
Ní bheidh mé do do chrá. 

 
Seanduine 

Éist liom seo a chailín, 
Tá tú do mo chrá. 

Ní bhfaighfidh tú uaimse féirín. 
Bí ar shiúil leat go brách! 

Tá Oíche Shamhna samhnasach, 
Tá puimpcíní ró-chostasach, 

Is níl sa tsiúl ó theach go teach 
Ach droch-nós Meiriceánach. 

 
Cailín 

Ní droch-nós Meiriceánach 
Ach féile mhór na gCeilteach 

Nuair a thagann ina mílte amach, 
Dream saoithiúil, scáfar, aisteach: 

Taibhsí, cailleacha, púcaí 

Cnámharlaigh, péisteanna, zombaí 
Marbháin, sláisirí, síogaí 

Na créatúir is iontaí amuigh. 
 

Seanduine 
Ní hiontach iad ar chor ar bith 

Níl ann ach scéal do pháistí 
Nach mór an náire do thuismitheoirí 
Ag líonadh do chloiginn le hamaidí 
Nárbh fhearr duit ábhar fírinneach 

Nó rudaí a bhfuil bunús leo 
Na bac le sean-nós pisreogach 
A chuirfidh ar strae thú go deo. 

 
Cailín 

Ach tá Oíche Shamhna tábhachtach, 
Bíonn gliondar ar ár gcroí, 

Agus páistí in achan teaghlach 
Ag déanamh réidh cluichí. 
Babhla uisce do na húlla 

Agus airgead in achan phióg 
Carn mór plúir ar phláta 

Nach cuimhin leat féin a bheith óg? 
 

Seanduine 
Is cuimhin liomsa maith go leor 

Ach tá an t-am sin thart 
Níor tháinig ‘na dhiaidh ach sileadh deor 

Is uaigneas, pian is tart. 
Éist liom seo a thaiscidh, 

Is agam ‘tá an fhírinne lom, 
Ná cuir do mhuinín i dtaibhsí 
Tá mé a rá leat, níl siad ann. 

 
Cailín 

Ach tá siad ann go fírinneach, 
Iad ag eitilt thart mar éin 

Agus tcímse iad nuair a théim amach 
Mar is cailleach cheart mé féin. 

I gcónaí an t-am seo bliana 
Bím ag súgradh le páistí deasa 

Is muna mbeidh múineadh ortsa 
Cuirfidh mé tú faoi gheasa! 
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Seanduine 
Tusa! Mo chur faoi gheasa! 

A chailín, na cuir mé ag gáire. 
Níl tú ag déanamh do leasa 

Ag inse na mbréag gan náire. 
Imigh leat anois is ná tar ar ais 
Agus abair é sin le do chairde 

Nó má fheicim tú thart arís fá m’áit 
Beidh deireadh le d’éirí in airde. 

 
Cailín 

Go leor atá cluinste agam uait anois, 
Go leor de do sheanchaint ghránna! 
Is minic béal duine a shrón a bhris 
Le linn do bheith maslach, dána. 

Ach ní bhrisfear do ghaosán mór anocht 
Abracadabra, Abracadú 

Go ngreamaí do lámha le do shrón go docht 
Go dtí go raibh ort múineadh! 

 
Seanduine 

Cad é atá déanta agat anois? 
Ní thig liom mo lámha a bhogadh. 
Is cad é faoi dhul chun a’ leithris 

Beidh gach aon duine ag magadh. 
Níor thug mé isteach do thaibhsí ariamh, 

Do chámharlaigh nó lucht sí, 
Ach geallaim duit go creidim thú! 
Lig dom, le do thoil, a chailligh! 

 
 
 

Cailleach 
Ní ligfidh go fóill a dhuine bhig 
Go gcluine mé geallúint mhór, 

Go mbeidh tú go deas le gach páiste a thig 
Is go dtabharfaidh tú milseáin go leor. 

Tá Oíche Shamhna speisialta, 
Is níor chóir duit í a scrios 

Ach má gheallann tú ‘bheith cineálta 
Seans go mbeidh tú saor, cá bhfios? 

 
Seanduine 

Geallaim duit a bheith cineálta 
Le gach páiste a thiocfas mo bhealach. 

Bhéarfaidh mé milseáin is cola 
Do gach neach a shiúlann faoin ghealach. 

Ní dhéanfaidh mé dearmad ar a’ lá seo 
Tá mé i ndiaidh ceacht a fhoghlaim go crua 

Is ní dhéanfaidh mé dearmad ortsa, 
Le do thoil anois, taispeáin trua. 

 
Cailín 

Bíodh meas againn ar ár dteanga 
Is ar na nósanna a iompraíonn sí. 
Bíodh meas againn ar ár scéalta 

Faoi na síogaí is na taibhsí. 
 

Seanduine 
Ach thar aon rud eile a pháistí, 

Is bhur n-óige ag imeacht go gasta, 
Bailigí milseáin, bailigí! 
Is ithígí iad go blasta! 
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Súgradh istigh nó súgradh amuigh? 
le Séamus Mac Annaidh 

Cailín 
Nach deas an lá é, a dheartháirín, 

le gabháil amach ag spraoi, 
Ag súgradh leis an mhadadh, 

ag imirt peile, nó ag rith? 
Nach dtiocfá amach sa ghairdín 

Faoi theas na gréine buí 
Go mbuailfimid lenár gcairde 
Nó beidh siad uilig amuigh? 

 
Buachaill 

I bhfad ró-the atá sé, 
A dheirfiúirín, a stór, 

Le bheith amuigh sa ghairdín, 
Anseo táim compordach go leor, 

Ag súgradh leis an ghléas seo 
Ag léim, ag troid, ag rith, 

Gabh thusa amach más mian leat, 
Ach fanfaidh mise istigh. 

 
Cailín 

Nach tú atá go falsa, 
gan fuinneamh i do chroí, 

Ag stánadh ar do ríomhaire, 
Nuair ba chóir duit a bheith ag spraoi. 

Cad a tharla do do rothar, 
Do shlat iascaigh, is bhróga peile, 

Do scátaí, is bata leadóige, 
Is an t-uafás rudaí eile? 

 
Buachaill 

Tá’s agat, bíonn sé fliuch de ghnách, 
Is tá na bróga sin ró-bheag. 

Ní thig liom gabháil ar mo rothar 
Nó tá na boinn i bhfad ró-bhog. 

Tá mo shlat iascaigh briste, 
Tá na rudaí eile caillte, 

Tá gach rud agam ar mo ríomhaire, 
Buailim cnaipe is deir sé ‘Fáilte!’ 

 
Cailín 

Bheadh fáilte romhat amuigh, 
Le do chairde uilig ón scoil. 

Tá siad bailithe uilig le chéile 
Seo an áit a bhfuil muid ag gabháil; 

Ar dtús chuig páirc na peile, 

Cois locha agus ansin sa choill. 
Is nuair atá muid tuirseach traochta 

Tiocfaidh muid ar ais gan mhoill. 
 

Buachaill 
Ní maith liom loch nó coill, 

Is bí geall nach maith liom páirc. 
Is fearr liom scáileán agus cluichí, 

Orthu sin a bhím ag amharc. 
Ag troid le dragúin agus ainmhithe 

Agus ansin ag rásáil cairr, 
Ag buaileadh ar na cnaipí, 

ó, nach é sin an craic is fearr! 
 

Cailín 
Maith go leor, a dheartháirín, 

Tá mise ag gabháil amach, 
Agus tig leatsa fanacht anseo leat féin 

Go huaigneach insan teach. 
Ach más maith leat na hargóintí, 

A bheith glic agus gasta, 
Bhuel, sin mar a bhíonn ár gcluichí, 

Is bíonn muidne sona sásta. 
 

Buachaill 
Tusa sona, sásta? 

Ní chreidfidh mé thú a choích’, 
Nuair a bhainim leibhéal úr amach 

Bíonn gliondar ar mo chroí. 
Nuair a mharaím-se an ollphéist, 

Nuair a éalaím-se ón chleas, 
Nuair a aimsím-se an taisce rúnda 

Bíonn sé thar a bheith deas! 
 

Cailín 
Ní thuigeann tú ciall an fhocail. 

Ní thuigeann tú cad é an rud ‘deas’; 
‘S é sin a bheith amuigh ag súgradh 

Ag imirt spóirt is cleas. 
Slán leat, anois, a dheartháirín, 

Tá an argóint s’againn thart. 
Beidh mise is mo chairde, 

Ag gabháil ó neart go neart! 
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Buachaill 
Ná himigh leat go fóill, a stór, 
Níl deireadh ráite agam fós. 

Is breá liom cluichí ríomhaire 
Is ní chreidim gur drochnós iad. 

Ach is breá liom caint is comhluadar, 
Argóintí, troid is spóirt, 

A bheith ag iomaíocht le mo dheirfiúr 
Agus coimhlintí den tseort. 

 
Cailín 

Dá mbeadh lámhán eile agat, 
Chuirfinn suas le bheith istigh, 

Fhad is go mbeadh muid beirt le chéile, 
Ag súgradh is ag spraoi. 

Rugann sí gréim ar an lámhán agus éiríonn léi é a 
bhaint de. 

Lig domh seal go bhfeice mé, 
Leibhéal a haon, a dó is a trí- 

Nach bhfuil mise lán chomh maith leat 
O a Dhia, mo chroí! 

Ach tagann deireadh tobann lena cluiche agus 
caitheann sí uaithi an lámhán. 

 
Buachaill 

Ach níl aon lámhán eile agam, 
Tá sé anois ina cheithre phíosa, 
Agus níl airgead ar bith agam, 

Nó sin airgead póca míosa! 
 
 

Cailín 
Mo leithscéal leat, a dheartháirín, 

Ba chóir domh a bheith níos cúraimí. 
Ní raibh mé ach ag iarraidh a bheith leat 

Ag súgradh leat agus ag amaidí. 
 

Buachaill 
Níl rud ar bith anois le déanamh agam 
Ach a bheith ag súgradh leat amuigh. 
Má thugann tú luach an ghléis dom 

Rachaidh mé leat ag spraoi! 
 

Cailín 
Rachaimis amach le chéile 

Ag súgradh, spórt agus spraoi, 
mar a rinne muid gach uile lá, 

mar riamh i gcónaí bhí. 
 

Buachaill  
Ag léim, ag rith, ag súgradh 

‘Sé bhí muid sona sásta, 
Sin, an dóigh a mbíodh muid riamh, 
Agus sin mar a bheas muid feasta! 
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Páistí ag Rialú an Domhain 
le hAntaine Ó Donnaile 

Múinteoir 
Socraigí síos a pháistí 

Agus suígí ansin go ciúin. 
Ar chríochnaigh sibh na haistí? 

Nó an bhfuil siad go fóill faoi rún? 
 

Páiste 
Rinne mise ceann a mhúinteoir 
A thug dom sásamh agus sonas, 
Faoin duine óg ina pholaiteoir 

Faoi pháistí a bheith i gceannas! 
 

Múinteoir 
Nach maith thú féin a thaisce 

Agus nach maith an tsamhlaíocht! 
Ach tá do shaothar uilig in aisce, 
Ní thuigeann páistí polaitíocht! 

 
Páiste 

O tuigeann muidinne ceart go leor, 
Nach bhfuil comhairle againn ar scoil! 

Níl sa rialtas ach comhairle mhór, 
Léigh m’aiste, le do thoil. 

 
Múinteoir 

Cad é is fiú dom í a léamh? 
Níl ann ach brionglóidí. 
Níl suim ag páistí i rialú. 

A rang, cad é mian bhur gcroí? 
 

Páiste 
Milseáin, ríomhairí, bréagáin! 

Ag dreapadh na gcrann is airde! 
Féastaí, féiríní, seacláid! 

Cluichí gach lá lenár gcairde! 
 

Múinteoir 
Sin é mo phointe go díreach, 
Ní thig libh rialtas a reachtáil. 
Post é atá deacair, gairmiúil. 
Ní bhíonn páistí ach ag actáil! 

Páiste 
Ach ní ag actáil a bhíonn muid 

Agus muid ag cuidiú lenár gcairde 
Thiocfadh le daoine foghlaim uainn, 

Fiú ceannairí na rialtas is airde. 

Múinteoir 
Foghlaim uaibhse, a thaiscidh! 

An bhfuil tusa ag iarraidh a bheith dalba? 
Bheadh cumhacht ró-dheacair ag páistí 

Go simplí, níl sibh ábalta. 
 

Páiste 
Ach is léir nach bhfuil an mhuintir mhór 

Ábalta a dhéanamh go maith, 
Nach iad a chuir tús le cogaí go leor, 

Den stuif sin – tá againn ár saith. 
 

Múinteoir 
Ach éist liom seo le do thoil, 

Tá dúshlán ró-dheacair romhaibh. 
Níl sibh ach cúpla bliain ar scoil, 

An bhfuil go leor ar eolas agaibh? 
 

Páiste 
Tá an ceart agat, tá muid óg, 
Ach sin bua eile atá againn, 

Foghlaimíonn páistí go gasta gan stró 
Is cuma cad é a chuirtear romhainn. 

 
Múinteoir 

Bheul cad é a dhéanfá dá mbeifeá sa rialtas? 
Cad é a thiocfadh libhse a dhéanamh? 

Ní thig libh an domhan a rialú le cineáltas! 
Sin rud nach bhfacthas ariamh. 

 
Páiste 

Ní fhacthas go fóill ach ba chóir a bheith ann. 
Ba chóir fiú triail a bhaint as. 

Ba mhaith linn síocháin gach áit sa domhan, 
Cothrom na féinne is suaimhneas. 

 
Múinteoir 

Nár dheas a bheith sona is sásta, 
Tá m’argóint uilig bun os cionn. 
Léifidh mé cinnte do pháipéar, 
Beidh go leor le fáil agam ann. 

 
Páistí (le chéile) 

Beidh 
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Conallach vs Machach 
le hAntaine Ó Donnaile 

Conallach 
Cad é mar atá tú a chara? 
Tá súil agam tú ‘bheith go maith. 
Ach nach trua duit a bheith ansin in Ard Mhacha, 
In áit a bheith i gcondae den scoth. 
Is fearr liom an áit seo Tír Chonaill, 
Faoi scáth an Earragail Mhóir, 
Níl agaibh ansin i lár tíre 
Ach cnoic bheaga ísle, is corr-bhó! 
 
Ard Mhachach 
Más íseal na cnoic, bheul is torthúil 
Is iad na cnoic iad is saibhre amuigh 
Is ní corr-bhó a bhíonn ag siúl orthu, 
Ach na mílte, ag innilt is ag spraoi. 
Níl agaibh ach caoirigh i dTír Chonaill, 
Agus níl siad féin ag iarraidh a bheith ann! 
Ní fhásann féar ar leacacha sléibhe, 
Agus is measa an caorán fliúch lom. 
 
Conallach 
Más lom iad na caoráin nach maith dúinn 
An mhóin a bheith againn gach lá? 
Is nach iontach an boladh deas fáiltiúil 
Ó shimléir ár dtithe beaga breátha. 
Is más garbh iad na sléibhte, is maorga, 
Is é an ceantar is deise le fáil. 
Tig turasóirí chugainn go rialta, 
An raibh agaibh aon chuairteoir go fóill? 
 
Machach 
Oh, bíonn cuairteoirí againne, cinnte, 
Ó thíortha i bhfad is i gcéin. 
Thig siad gach bliain ina mílte 
Chuig ár gceantar stairiúil féin. 
Seo an áit a roghnaigh Naomh Pádraig 
Lena chreideamh a thoiseacht sa tír. 
Seo príomhchathair chríostúil na hÉireann. 
Sin rud nach bhfuil agaibhse thiar. 
 
Conallach 
Ach tá stair uasal againn i dTír Chonaill, 
Chomh huasal le condae ar bith. 
Nach anseo a mhair taoisigh Uí Dhonaill 
Agus gach duine acu ina rí! 

Machach 
Bhuel ón am roimhe sin tá áit againn 
Inár tharla na heachtraí ba mhó; 
Bhí Eamhain Mhacha Uasal mar lóistín 
Ag Cú Chulainn is Conchubhar fadó. 
Bhí Cú Chulainn agus laochra Ard Mhacha 
Ar na laochra ba chróga ariamh. 
Agus is anseo a chosain siad Uladh 
Ó Arm na banríona Méabh. 
 
Conallach 
Is maith sin uilig ach cá dtéann sibh 
Nuair nach mbíonn sibh ag foghlaim sa rang? 
Anseo i dTír Chonaill tá an trá againn, 
A gcaitheann muid samhraidh ann. 
Thig linn caisleán a dhéanamh sa ghaineamh 
Nó a bheith ag snámh linn i rith an lae. 
Ach cad é is féidir libhse a dhéanamh? 
Cuachta i lár tíre, bheinn ar strae. 
 
Machach 
Bheul is féidir a bheith ag imirt in Ard Mhacha, 
Áit a n-imrítear peil mar is ceart. 
Ach ní thuigfeadh do mhacasamhail sin 
Mar tá ré órga na gConnallach thart. 
Conallach 
Oh Tá dul amú ortsa a thaisce 
Má shíleann tú sin a bheith amhlaidh. 
Bhí muid riamh incurtha libhse, 
Inné, inniu agus sa todhchaí. 
Ach an bhfuil a fhios agat seo a chara, 
I ndiaidh an méid atá ráite agat, 
Ba bhreá liom cuairt ar Ard Mhacha. 
Ar mhiste dá dtiocfainnse chugat? 
Machach 
Oh tar anseo cinnte agus fáilte! 
Ba bhreá liom tú a bheith linn: 
Agus an dtiocfadh liom dul go Tír Chonaill? 
Is breá liom bhur gcanúint bhinn. 
Conallach 
Rachfaidh muid thart le chéile 
Chun an chósta agus ansin go lár tíre. 
Le chéile 
Tá an dá áit lán spóirt agus féile, 
Is tá a fhios againn beirt gur fíor é! 
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An Peata Úr 
le Méabh Fields 

Máthair 
A Aoife a stóirín, A Aoife a chroí, 

Cad é mar a bhí do spraoi amuigh? 
An bhfaca tú dineasár ansin insan pháirc, 

Nó ar dhomhan na síog ar thug tú amharc? 
 

Cailín 
A Mhamaí chonaic mé rud míle uair níb fhearr, 

Agus dá mbeadh ceann agam bheadh sé thar barr! 
Abair, le do thoil, go dtabharfaidh tú ceann dom 

Is é atá uaim ná peata beag - madadh! 
 

Máthair 
Níl a fhios agam faoi sin a stór 

Le coileán beag bíonn obair go leor! 
Caithfear a shiúl i bhfad achan lá, 

Ní bheidh ann i ndáiríre ach stró is crá! 
 

Cailín 
Cad é a bhearfaidh mé air mar ainm? 

Bran, Cú Aoife, Mac tíre nó Anlan? 
Nó b’fhéidir Faolchú! Tá sé deacair a rá! 

Cibé ainm a bheas air, tabhfaidh mé dó grá! 
 

Máthair 
Ní shílím go bhfuil tú mór go leor 

Le hamharc i ndiaidh madaidh a stór. 
Cad é faoi hamstar, iasc órga nó pearoid glasuaine? 

Bheadh peata mar sin níb fhóirsteanaí dúinne. 
 

Cailín 
Le do thoil a Mhamaí, ach amharc ar a ghaosán! 

Amharc ar a shúile, a chluasa, a lapáin. 
Má fhaighim é seo, glanfaidh mé mo sheomra, 
Ar thuras go Disneyland ní chluinfidh tú iomra! 

 
Máthair 

Tá brón orm a chroí, is oth liom a rá, 
Gheobhaidh tú peata am éigean ach ní seo an lá. 

Tá go leor agam le déanamh ag amharc i do dhiaidh 
Gan aire a thabhairt do mhadadh ar strae! 

 
 
 
 

Cailín 
D’inis Mamó dom faoi do mhadadh Benji 

A fuair tú agus tú a hocht nó a naoi. 
Agus leis an mhadadh a fháil gur thóg tú raic! 

Dúirt sí nár ghlan tú ariamh an các! 
 

Máthair 
Níl sin fíor, níor thóg mé i riamh raic. 

Is cuimhin liom go maith ag glanann an cháic! 
Cailín beag maith a bhí ionam ariamh, 
Rinne mé i gconaí an rud a d’iarradh! 

 
Caílín 

Inis dom níos mó faoi do mhadadh Benji, 
An raibh sé donn, bán, dubh nó buí? 

An raibh sé ard nó íseal, beag nó mór? 
An raibh sé cairdiúil, lán brí nó ciúin go leor? 

 
Máthair 

Bhí sé séimh agus cairdiúil, dílís ‘s cróga 
Bhí an oiread cionna agamsa ar an rógaire. 
In amanna sílím go gcrothnaim go fóill é! 

Ah, thig leat a choinneáil, déan leaba réidh! 
 

Cailín 
Go raibh maith agat a Mhamaí! Tá an 

cinneadh déanta! 
Cad é do bharúil den ainm Setanta? 
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An Bhean Fáistine 
le Ray Mac Mánais 

 
Bean 

Céad fáilte romhat isteach anseo. 
Suigh síos anois ar stóilín. 
Inseoidh mé do rúin ar fad 
I gcionn bomaite, a stóirín. 

 
Fear 

Níl deifre orm ar chor ar bith. 
Tá mé sásta anseo go fóillín. 

An mbeidh an Rolls Royce slán sa chlós amuigh? 
Nó thiar ag bun an bhóithrín? 

 
Bean 

Mo mhíle brón, a dhuine chóir, 
Nach mise féin an staicín, 

Tú a fhágáil ann gan cupán tae 
Nó gloine i do ghlaicín. 

Fan! Fan anois! Ná suigh ansin. 
Tá dusta ar an stóilín. 

Ní bhfaighfeá súlachas mar sin 
I measc caorach insa chróitín. 

 
Fear 

Ná bí fá bhuairt ag blúirín bruair 
A thig isteach ón ghairdín, 

Ach ríomh mo thodhchaí domh, a bhean; 
Seo chugat cúpla scilling. 

 
Bean 

Nach tusa féin an fear gan chlaon. 
Nach agat ‘tá croí mór fairsing. 

Déan an cupán tae a chaitheamh siar 
Is scrúdóidh muid na hiarsmaí. 

 
Fear 

Ní fheicim a dhath sna duilleoga, 
Ach fan… sin cloigeann láirín 

Is amharc ansin, taobh thiar den láir: 
Sin asal agus cairrín. 

 
 
 
 

Bean 
Nach tú atá glinnsúileach géar, 

Chomh haireach leis an dreoilín. 
Is léir duit féin, gan dabht ar bith, 
An bhrí taobh thiar den mhéid sin. 

 
Fear 

Ní heol domh tada, ’bhean an tí. 
Níl ionamsa ach túitín, 

Ach ríomh mo rún gan bhréag anois 
Is is leatsa lán mo dhoirnín. 

 
Bean 

Bhí saibhreas mór sna duilleoga 
Nuair a chonaic tú an láirín, 

An méid a d’fhéadfá iompar leat 
Le hasal agus cairrín. 

 
Fear 

Tá airgead ag teacht im’ threo? 
B’é sin do rún, a stóirín? 

Nó an bhfuil a dhath ar bith sa bhreis ansin 
Nach bhfaca tú go fóillín? 

 
Bean 

Tá airgead agat cheana féin, 
Mar is léir don tsaol, a mhuirnín. 

Is é an saibhreas atá i gceist anseo 
Ná grá do chroí – do phlúirín. 

 
Fear 

Cé a thitfeadh liomsa i ngrá? 
Inis domh sin, a thaiscín. 

B’fhearr le bean fear saibhir i bhfad 
Ná mo leithéidse de scraistín. 

 
Bean 

Tá bean óg inteacht thoir nó thiar 
A ghráfadh fuaim do ghlóirín, 

Is ghráfadh sí thú gan rath, gan mhaoin, 
Gan phingin fiú, ná feoirling. 
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Fear 
Cé hí féin, a bhean mhaith choir? 

Nó is í mo ghrá is m’aisling. 
Cibé bean í, ‘sí rún mo chroí 
A phósfadh mé gan scilling. 

 
Bean 

Bhuel, féach isteach sa chupán seo. 
An bhfeiceann tú an noinín? 

Bean fáistine atá ansin. 
Is í atá sa bhláithín! 

Ní gá ach teacht ar bhean mar sin 
Is beidh do chinniúint slán go fóillín. 

Is murab eol duit bean mar sin… 
Tá mé féin ar fáil, a stóirín! 

 
 

Fear 
Tar abhaile liom sa Rolls, mar sin. 

Bain sú as seo, mo noinín. 
Níl sé agam ach don oíche anocht. 
Jab dian a bheith… chauffeuring! 
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Iomaíocht na hIomána 

le hEithne Ní Ghallchobhair 
Cailín 1 

Cad é an caitheamh aimsire atá agatsa? 
An imríonn tú spórt ar bith? 

An bhfuil suim agat i gcispheil, 
I rothaíocht nó i rith? 

Is breá liomsa camógaíocht 
Tá sí níos fearr ná cluiche peile. 

Bím ag smaointeamh fúithi go síoraí 
Níl suim agam in aon rud eile. 

 
Cailín 2 

Níl suim ar bith agamsa i gcamógaíocht 
Is maith liomsa cluichí ríomhaire. 

Tá siad níos suimiúla, níos fíochmhaire, 
Níos tréine agus níos bríomhaire. 

Tá aird agam ar minecraft - 
Is ann atá mo chroí. 

An bhfuil suim ar bith agatsa ann? 
Ar mhaith leat tabhairt faoi? 

 
Cailín 1 

B’fhearr liomsa bheith amuigh faoin spéir 
Ná bheith sáinnithe taobh istigh. 

Is aoibhinn liom saoirse na páirce, 
Is breá liom a bheith ag rith. 

Is maith liomsa an chuideachta, 
An cairdeas agus an chraic. 

Is breá liom iomaíocht na gcluichí, 
An ragairne is an raic. 

 
Cailín 2 

Chruthaigh mise mo dhomhan féin 
Le blocanna den uile dhath. 

Thig liom fáilte a chur roimh chairde, 
Thig liom daoine a chaitheamh amach. 

Mise a bhíonn i gceannas, 
Mise an t-uachtarán. 

Ní tharlaíonn a dhath i nganfhios dom- 
Is liomsa an tír iomlán. 

 

 
Cailín 1 

Bímse i gceannas fosta 
Agus mé i mo bhall d’fhoireann. 

Bíonn gach cailín i mbun a háite féin  
Gach duine san áit a oireann. 

Cailín 2 
Chuir mise an ruaig ar ollpheist 
An tseachtain s’chuaigh thart. 

Tháinig ollpheist eile sa tóir orm 
Mar dhíoltas ar mo bheart. 

D’ionsaigh sé le claíomh mé, 
D’ionsaigh sé mé le tua, 

D’ionsaigh sé go gaisciúil mé 
Le neart agus le dua. 

 
Cailín 1 

Chuir mise an ruaig ar chailín 
As Contae Aontroma inné. 

Bhí sí ag rith i mo dhiaidh go gasta 
Dh’óbair gur mharaigh sí mé. 

Ach thiontaigh mé thart go sciobtha 
Is chuir mé uileann ina cliabh. 
Ní fhaca tú girseach ag titim 

Chomh gasta léi a riamh. 
Bain thusa triail as camógaíocht 
Agus amharc ar a bhfuil i gceist. 

Beidh tú ar mhalairt tuairime 
Nuair a thuigeann tú an teist. 

 
Cailín 2 

Goitse is amharc ar mo chluichíse 
Is ar an domhan a chruthaigh mé. 
Beidh fearadh na fáilte romhat - 

Ní chuirfidh mé tú ar strae. 
                                  Cailín 1 

Cad é faoi chamógaíocht ar líne? 
An mbeadh suim agat sin a thriail? 

Ní bheadh sé leath chomh maith leis an 
chluiche féin- 

Ach cá bhfios mar a bheas an scéal. 
Cailín 2 

Thig linn sin a dhéanamh. 
Beidh sé gasta, grinn is greannmhar 
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Beidh sé éagsúil don bheirt againn 
Ach bhearfaimis faoi go fonnmhar. 

 
 

          An Trampailín 

le hEithne Ní Ghallchobhair 
Girseach 

Tá mé i mo shuí anseo go brónach 
Le plástar ar mo ladhra. 

Ní thig liom mo chos a thochas - 
Tá plástair ar mo mhéara. 

Tá mo rúitín go hiomlán leónta 
Gan trácht ar mo chloigeann bocht. 
Níl orlach díom nach bhfuil i bpian 

Agus ní ormsa a bhí an locht. 
 

Gasúr 
Thit mise ar shlat mo dhroma, 

Bhí mé caite ar an talamh. 
Baineadh an oiread sin de gheit asam, 

Bhí mé dall, bodhar agus balbh. 
Nuair a bhí mé ag léimnigh liom go bródúil, 

Ag léimnigh liom le brí, 
Is beag a shíl mé go mbeinn istigh anseo, 

Sínte i mo luí. 
 

Girseach 
Cad chuige go raibh tú ag aisteoireacht 

Le do chorp agus le do theanga? 
Dá ndíreofá ar do dhá chos 
Ní léimfeá thar an eangach. 

 
Gasúr 

Léim tusa thar an eangach fosta- 
Nó ní bheifeá istigh anseo. 

Tú ag luascadh agus ag rince, 
Is míorúilteach tú bheith beo. 

Tá an aithris béil chomh rithimeach, 
Feileann sé don trampailín. 

Níos fearr ná bheith ag rince 
Gan cheol nó fiú gan bhuíon. 

 
Girseach 

Tá mo bhua-sa iontach ealaíonta, 
‘Sé sin filíocht na gcos. 

Bhuaigh mé duais as bheith ag léimnigh 

Ní raibh léamh ná scríobh ná inse béil  
Ar mo chuid talann, ar mo bhua. 

 
Gasúr 

Bíodh do ríl is do chornphíopa agat, 
Is beag an difear domhsa. 

Ní thiocfaidh clú nó cáil chugat 
As a bheith ag léimnigh agus ag luascadh. 

 
Girseach 

Is iomaí duine a rinne iontas domh 
Ag an iomaí féile ghradamach, 

Ag léimnigh liom ar mo thrampailín, 
Ag dul don damhsa Gaelach. 

 
Gasúr 

Is iomaí duine a rinne iontas díot 
Agus tú i do ábhar náire- 

Ag na healaíona áille Gaelacha 
Ní raibh ionat ach ábhar gáire. 

Níl rud ar bith níos fearr ar domhan 
Ná bheith ag preabadh agus ag aithris duain. 

Déan dearmad ar an sleascéim trasna 
agus a bheith ag damhsa leat gan tiúin. 

 
Girseach 

Phreab mé ar mo cheann, phreab mé ar mo mhuin, 
bhuail mé mo smig is mo shrón. 

Chas ar mo shála, ghortaigh mo ladhra, 
mo rúitín, mo ghlúine, mo thóin. 

 
Gasúr 

Tá an bheirt againn gortaithe, goinideach. 
Tá muid caite, meaite, garbh. 

Ní bheidh muid ag léimnigh ar feadh cupla mí, 
Agus sin an fhírinne searbh. 

 
Girseach 

Ach nuair a bheas biseach ar ár ngortaithe, 
Nuair a bheas ár gcnámha briste socraithe, 
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Agus ag damhsa liom gan sos. 
Léim mé agus dhamhsaigh mé 
I rith an lae os comhair slua. 

 

Nuair a bheas ár snaidhmeanna fuilteacha doichte, 
Beidh muid ar ais ar an trampailín. 

 

Mura dtaga leat tar leo! 
le Seán Mac Labhraí 

 
Seanbhean 

Tá nimh ins an ghaoth sin, a Bhrídín a stór- 
Beir leat hata ‘gus scairf agus cóta breá mór, 

Agus miotógaí olla – dhéanfaidh sin tú 
Is do bhuataisí nua is do stocaí deasa tiubh’. 

 
Bean óg 

Gabh mo leithscéal a Mhóraí níor chuala mé tú. 
Bhí mé’g facetimeáil Síle – tá sí ‘muigh i bPeiriú 

Le turas na scoile – nach méanar di é? 
Fuair mé téacs fada uaithi tráthnóna inné. 

 
Seanbhean 

Níor chuala tú mise ‘s ní hannamh duit sin! 
Do ghaosán sa ghuthán, is súile do chinn, 

Gan cluas ort le Granaí ná aird ar mo ghlór. 
Sáigh an seanghléas sin i do phóca a stór! 

 
Beag óg 

Fan bomaite bídeach a Mhóraí a chroí, 
Tá mé’g cuardach ar Amazon – eolas de dhíth, 

Ní ghlacfaidh sé soicind – geallaim óm chroí 
Suigh tú féin siar agus lig do scíth. 

 
Seanbhean 

An dtig liom do cheartú a rún, le do thoil? 
Murar athraigh an léarscáil ó bhí mise ar scoil… 

Bhí mé maith ag tíreolas a Bhrídín a rún, 
Is tá’n Amazon sa Bhrasaíl agus chan i bPeiriú! 

 
Bean óg 

Tá an teicneolaíocht go hiontach a Mhóraí a stór. 
Thig leat labhairt leis an teaghlach – áit ar bith ins 

an domhan. 
Ceist ar bith atá agat – bíodh sí furast ná crua - 
Beidh’n freagra ag Google i bhfaiteadh na súl. 

 
Seanbhean 

Facetimeáil’s Google is amaidí mór, 
In ainm an Tiarna fág uait an diabhal fón! 

Bíonn tú sáite sa scáileán ó mhaidin go neoin! 

Bean óg 
Tá mé buartha a Mhóraí tá mé chóir a bheith 

réidh, 
Tá dea-scéal agam duit dála an scéil, 

Rugadh cúpla do Róisín – mac agus iníon 
Is nach deas iad na hainmneacha – Niamh is 

Oisín? 
 

Seanbhean 
Órú beannú’r an leanbh nach galánta an dís? 

Nach iontach an scéal é – taispeán dom iad arís. 
Is iad pictiúr na máthar iad bos agus cos! 

Anois múch an seanfón sin agus tabhair dó sos! 
 

Bean óg 
Tím fógra anseo go bhfuil Daniel le theacht, 
Bhal Daniel ‘gus Nathan ‘gus Derek le bheith 

beacht, 
Go Halla na Cathrach ag deireadh mhí Iúil, 

Ócáid mhór Country & Western ar siúl. 
 

Sean bhean 
Órú imeoidh na ticéid mar an sneachta roimh 

ghrian 
‘mo shuí thuas ‘chois Daniel – ba sin é mo 

mhian, 
Chaill mé anuraidh é – ní raibh ticéad le fáil, 

Chaith mé an oíche sa bhaile ag cleiteáil! 
 

Bean óg 
Ná caill d’uchtach a Mhóraí a chroí, 

Tá wifi’r mo ghuthán – thig liom dul ar an 
suíomh. 

Ticketmaster – sea sin é – anois tabhair dom do 
Visa, 

Cúpla cnaipe a bhualadh ‘gus paidir chuig Íosa! 
 

Seanbhean 
Ó ceannaigh dom beirt acu ‘Bhrídín a stór, 

Ceann dom féin is ceann eile do mo chara Péig 
Mhór. 
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Go sábhála Dia sinn – nach dona an t-aos óg! 
 
 

Bean óg 
Sin muid a Mhóraí dhá thicéad – ró “B”, 

Beidh tú thuas ‘chois Daniel – grá geal do chroí. 
‘nois ‘dé do bharúil den ifón a Trí? 

Ní rachfá chuig Daniel go brách murach í. 
 

Seanbhean 
Bhal is fíor duit a thaiscidh gan amhras gan 

bhréag, 
Tá’n t-am agam ceann acu ‘cheannach dom féin! 
Beidh mé’r You-tube ‘sar Facebook is ag skypeáil 

go buan, 
Do bharúil ‘dé’n guthán ab fhearr dom a rún? 

 
 

Bhfuil cúpla ceann fágtha? –Déan deifir a chroí 
Ó beidh cúpla ceann fágtha, le cuidiú an Rí! 

 
Bean óg 

Tig ciall le haois a Mhóraí a rún, 
‘s dá mbeadh GPS agat ní rachfá amú, 

Samhlaigh péire breá cluasán ort – ‘s Daniel ag 
ceol! 

Mholfainn duit Tablet ós iadsan is mó. 
 

Seanbhean 
Ó leoga a leanbh tá mo sháith ‘gam is go leor 

De na seantablets gránna – ní iarraim níos mó! 
Beidh guthán deas úr agam is clúdach deas óir, 

Is cá mbeadh an seandream achab é an t-aos óg? 
 

 


