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AN GEALLTANAS COMHLÍONTA 
In Eanáir 2014 chuireamar (Pádraig Mac Éil, Ben Mac Lochlainn agus Seán Ó 
Coileáin) romhainn mar rún na bliana an iris seo a thosú agus eagrán a fhoilsiú in 
aghaidh na míosa ar feadh 12 mhí. Tá sin déanta againn. Bhí trioblóidí againn i 
rith na bliana, agus, ar uaireanta, argóintí 
ach ní rud neamhchoitianta é sin i saol na 
nGael! Cinnte, bhí botúin ann ó thaobh 
na gramadaí agus, anois agus arís, ó 
thaobh an eolais. Tá caighdeán na 
gramadaí níos fearr le déanaí, a 
bhuíochas sin le Seán Ó Fearghail a 
thoiligh grinnscrúdú a dhéanamh ar na 
heagráin roimh a bhfoilsiú. Bhí aidhm 
againn go mbeadh an iris mar nasc idir 
na grúpaí éagsúla atá ag freastal ar na 
maidineacha caife, ar na ciorcail chomhrá, ar shiúlóidí, srl. Thaispeánamar go 
rabhamar in ann míosachán a choimeád ar an fhód ar feadh bliana. Ar an meán 
dhíolamar 140 cóip de gach eagrán. Ach an bhfuil gá leis an iris? An bhfuil sé ag 
cabhrú i ndáiríre do chur chun cinn na Gaeilge? Níor chuireamar ar bun é chun 
sinn féin a shásamh agus ár n-ailt féin a fhoilsiú. An fiú an iarracht, na huaireanta 
fada agus na botúin? Nach bhfuil sé i bhfad níos éasca bheith ag ól tae nó caife 
agus ag caint as Gaeilge cúpla uair i rith na seachtaine agus, b’fhéidir, am a 
chaitheamh ag léamh leabhar i nGaeilge agus ag staidéar na gramadaí? Cad a 
cheapann sibhse, ár léitheoirí—má tá aon duine ag léamh na hirise! Níor tháinig 
mórán r-phost chuig seoladh na hirise go nuige seo ar aon nós. Iarraimid oraibh 
smaoineamh ar cheist na hirise agus do thuairimí fúithi a sheoladh chugainn. 
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CEACHT BEAG NA GAEILGE:   
                    LEID BHEAG AR THUISCINT AN TUISIL GINIDIGH 

                       AN GHAEILGE TAOBH AMUIGH DEN SCOIL   Ben Mac Lochlainn                                                                                   

Baintear úsáid as an nGinideach nuair a bhíonn an focal Béarla 'OF' i gceist.  
i.e.  
a lot of time  =  neart ama  (am  = time  / ama  =  of time) 
what  kind of place?  =  cén saghas áite? (áit  =  place / áite  =  of  place)   
the  farmer’s dog  =  madra an fheirmeora  (feirmeoir  = farmer / an    
                                  fheirmeora  =  of the farmer) 
sunlight  =  solas na gréine  (grian  =  sun / gréine  =  of the sun) 
a rainy day  = lá báistí (lá  =  day / báistí  =  of (the) rain) 
 
Sna trí abairt dheireanacha – dog / sunlight / rainy caithfidh tú an abairt a iompú 
mar:  the dog of the farmer  -  madra an fheirmeora /  
the light of the sun  - solas na gréine,   day  of (the) rain   lá báistí  

Is é ceann de na scéalta ratha nó an scéal ratha is mó i stair athbheochan na Gaeilge leis na blianta fada 
anuas ná rath na nGaelscoileanna ar fud na tíre agus an t-éileamh mór atá orthu fós ag tuismitheoirí ar 
mhaith leo a bpaistí a chur chuig na scoileanna lán-Ghaelacha sin. Níl aon amhras faoi, ná go bhfuil i 
bhfad níos mó daoine óga ann a thuigeann an Ghaeilge an lá atá inniu ann, fiú mura labhraítear an teanga 
lasmuigh den scoil. Is é an rud is suntasaí faoi seo, in ainneoin an drogaill atá orthu an Ghaeilge a lab-
hairt, ná go bhfuil an t-uafás daoine óga amuigh ansin na 
laethanta seo atá in ann an Ghaeilge a labhairt agus a thuiscint. 
Ní bheifí in ann é sin a rá tríocha nó daichead bliain ó shin. Ach 
an méid sin glactha, ní mór dúinn an cheist a chuir ‘má tá siad 
in ann an Ghaeilge a labhairt cén fáth nach labhraíonn siad í 
ina gcuid cainte laethúla?’. Dá gcuirfí an cheist sin orthu is é an 
freagra a gheofá  b'fhéidir ná “We speak it all day in college 
and we don’t have / don't want to speak it outside of school”. 
Chun cothrom na féinne a thabhairt do pháiste sna bun-
scoileanna lán-Ghaeilge, b'fhéidir nach mbeifí ag súil go labhródh na gasúir agus na cailíní óga an 
Ghaeilge taobh amuigh de gheata na scoile - níl a fhios agam. Ach, má smaoinítear ar Ghaelcholáiste a 
mbíonn daltaí níos sine, nach mór daoine fásta iad, ag freastal orthu, is cúis díomá a leithéid de chaint a 
chloisteáil. Cinnte, tá tionchar an Bhéarla ag brú orthu ach ag an am céanna, i mo thuairimse, ní 
thuigeann siad an scéal ar fad. Ní thuigeann siad gur féidir saol iomlán a chaitheamh trí mheán teanga 
eile seachas an Béarla. Dóibh siúd, is ábhar acadúil scoile í an Ghaeilge – tá áit ag an nGaeilge laistigh 
den scoil nó den choláiste ach níl áit aici lasmuigh díbh, dar leo. Ba chóir iarracht a dhéanamh iad a 
ngríosú chun í a labhairt níos mó ina saol laethúil. 

Cad is brí leis an bhfocal sin 'Béarlachas'? Is í an bhrí ná - 'úsáid focail Bhéarla i gcaint nó i scríobh na 
Gaeilge nuair nach gá'. Tá saibhreas nó sláinte na Gaeilge á loit agus á thruailliú ag an mBéarlachas. Tá 
sé seo á dhéanamh ag daoine agus ag lucht labhairt na Gaeilge ar chóir dóibh tuiscint níos fearr a bheith 
acu. Seo sampla den Bhéarlachas (idir lúibíní) ach tá i bhfad níos mó ann: (gan dabht) (faireálta) 
(siúráilta) (fair play duit!) (praghas) (ag landáil) (leaid) (job) (carr) (sort), srl. Ní hionann an Ghaeilge 
agus an Fhraincis nó an Spáinnis. Níl sé d'acmhainn ag an Ghaeilge focail Bhéarla a ghlacadh. Mar sin - 
ar mhaitheas agus ar leas na Gaeilge, roghnaigh focal Gaeilge má tá rogha agat. Tá focal Gaeilge i gcóir 
gach focal Béarla atá thuas.  
Ceist: cén saghas Gaeilge a bheidh ann i gceann fiche nó tríocha bliain? 

AN BÉARLACHAS - AG SCRIOSADH SHAIBHREAS NA GAEILGE 
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Chuir an fear seo glaoch gutháin ar Aer Lingus chun eolas faoi eitiltí a 
fháil. 
“Cén fhad a mhaireann eitilt ó Bhlá Cliath  go Londain?” fiafraíonn 
sé. 
“Nóiméad amháin” freagraíonn an cailín ag deireadh eile an líne.  
“Go raibh míle maith agat” deir an t-amadán agus an glacadóir á chur 
síos aige. “Níl sin rófhada”. 

SCÉAL GRINN NA MÍOSA  - NÓIMÉAD AMHÁIN, MAR DHEA!  

                           DROICHEAD LONDAIN - SCÉAL DHÁ CHATHAIR   Ben Mac Lochlainn                                                                                   

Tá tomhas ann a chuireann an cheist – “cad a théann timpeall na cruinne ach a 
fhanann sé san áit chéanna?” (“what goes round the world but stays in the same 
place?”). Is é an freagra, ar ndóigh, ná 'stampa'. Is beag buachaill nach raibh 
bailiúchán stampa aige nuair a bhí sé óg. Bá mhór an rud é dul isteach i siopa 
agus mála stampaí a cheannach. Nuair a théiteá abhaile bhíteá ag stróiceadh an 
mhála as a chéile agus ag doirteadh na stampaí amach ar an mbord chun iad a 
scrúdú agus chun fáil amach cén stampaí nua a bhí faighte agat. Chomh maith le 

stampaí a fháil sna siopaí bhí tú in ann iad a fháil on approval sa phost ó Shasana nó ó 
thír eile. Bhí gach saghas cruth ar na stampaí– bhí siad cearnógach, dronuilleoga 
(rectangular) nó fiú ar chruth muileata (diamond). Ansin, nuair a bhídís go léir sórtáilte 
agat chuirtí in albam iad le hinsí (hinges). Roimh theacht na teilifíse ar an saol bá é 
'bailiú stampa' ceann de na 'hobbies' ab fhearr a bhí ann. Taobh amuigh den bhailiúchán 
féin ba chaitheamh aimsire oideachasúil é seo ó thaobh tíreolaíochta de. De ghnáth ag 

barr an leathanaigh san albam stampaí bhíodh ainm na tíre agus roinnt eolais faoi – an daonra, an 
phríomhchathair agus eile. Mar shampla, gan trácht ar iarthíortha Impire na Breataine mar an Róidéis, 
Tanganika, agus áiteanna mar An Aibisín agus Cósta an Óir, bhí miontíortha ar nós San Mairíne agus 

Andóra ar eolas ag an mbailitheoir. Le beagán samhlaíochta bhí sé indé-
anta taisteal ar fud an domhain chuig áiteanna rúnda, draíochta, iargúlta. 
Bhí a fhios ag chuile duine freisin cérbh é an chéad stampa riamh – ba é 
sin an Penny Black agus fiú na chéad stampaí Éireannacha – stampaí le 
'Saorstát Éireann' forchlóite orthu. Is trua nach bhfuil an oiread sin li-
treacha a sheoladh toisc teacht i réim na ríomhairí agus an ríomhphoist. 
Tugtar 'snail-mail' ar an ngnáthmhodh poist anois. Agus mar fhocal 
scoir ar ábhar stampaí – is í an Ríocht Aontaithe an t-aon tír ar domhan 
nach bhfuil a hainm (ainm na tíre) ar na stampaí. 

                                                    AG BAILIÚ STAMPAÍ                       Ben Mac Lochlainn                                                                                   

Bíonn Droichead Londain ar eolas ag éinne 
a oibríonn i Londain agus a thagann ar obair 
ar an traein ó dheisceart Shasana. Is é seo 
an chéad stáisiún nó an chéad stad roimh an 
Tamais a thrasnú. Siúlann na mílte thairis ar 
a slí chuig 'The City' - 'sé sin lárionad airge-
adais Londan.  
 
Ach bhí an sean droichead ag éirí mí-oiriúnach do thrácht den lá atá inniu ann agus tógadh droichead 
nua. Agus an sean droichead? Tá sé atógtha i Lake Havastu City, in Arizona – áit a nascann sé an 
mhórthír agus an t-Oileáin Havasú thar an Bridgwater Channel.  
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                                                       CÁRTAÍ IMEARTHA                              Philip Sexton 

Tá na hoícheanta geimhridh linn. Tráth dá raibh, bhíodh dúil ag a lán daoine i gcártaí imeartha mar 
chaitheamh aimsire. Tá cluichí cártaí éagsúla ann, ach b’fhéidir gurb é 25 ‘cúig fichead’ (nó cúig is fiche) 

an cluiche is dúchasaí don tír seo. Deirtear gur cluiche ársa é agus déantar tagairt 
dó mar cluiche cártaí náisiúnta na hÉireann. Is cuimhin liom cúig fichead a imirt, 
as Béarla, sa teaghlach agus mé ag fás aníos. D’úsáideadh an téarma ‘the five  
fingers’. Is dóigh liom anois go dtagann sin as an 
nGaeilge ‘na cúig méara’. Más mian leat cártaí a imirt 
as Gaeilge, tá stór focal ag teastáil. Le haghaidh daoine 
nach bhfuil an stór focal acu, féach seo a leanas, ach níl 

ann ach blaiseadh beag. Tá níos mó ar fáil sna tagairtí ag deireadh an ailt. Mo-
laim na nascanna foclóra, mar tá nathanna cainte iontacha ann. 
 
Stór Focal:  
cóisir chártaí, paca cártaí, Hairt (hearts), Muileata (diamonds), Spéireata (spades), Triuf (clubs), An tAon, 
an Rí, an Bhanríon, an Cuireata, mámh (trumps), drámh (not trumps), an déantóir (dealer),  
do lámh a thaispeaint / a chaitheamh isteach, cé leis an imirt? (whose turn is it), an dáth a imirt (follow 
suit); na cártaí: ~ a shuaitheadh (shuffle), ~ a dhéanamh nó a roinnt (deal), ~ a ghearradh nó a 
bhearradh (cut); cárta: ~ a iompú (turn up), ~ a thabhairt (lead), ~ a tharraingt, ~ mullaigh, ~ a cheilt 
(renege). Tá an focal cuileata (=cuireata) ann freisin. 
Mar gheall ar chúig fichead, an té nach bhfuil ar an eolas faoi na rialacha, tá air/uirthi dul i ngleic le ord 
cumhachta na gcártaí, mar shampla, cúig an mháimh, cuireata an mháimh, an taon hart, an taon 
máimh, an rí máimh, srl. Freisin, cuirtear culaith dhubh in ord ó na huimreacha ísle go dtí na huimhreacha 
arda, agus a mhalairt le culaith dhearg. Tá an rud go léir iontach suimiúil. Tá iomlán na rialacha le fáil sna 
tagairtí ag bun an ailt. “Ní fiú deich triuf é”, adeir an nath cainte, sin le rá nach bhfuil luach ar bith ag 
baint le rud éigin. 
                                               Cóisir cúig fichead éinne? 
Tagairtí 
http://gaeiligcein.wordpress.com/2013/10/21/imirtcartai/ 
http://breis.focloir.ie/en/fgb/mámh, .../drámh, /cúig, /cárta, /cuireata, /triuf, /cíoná 
http://ga.wikipedia.org/wiki/Culaith_imeartha 
http://en.wikipedia.org/wiki/Spoil_Five 

Is slí mhaith í chun an Ghaeilge a fhoghlaim ná cluichí a 
imirt. Tá Scrabble, an cluiche cáiliúil le fail as Gaeilge anois 
(€30). Bheadh duine in ann é seo a imirt le páistí ag glacadh 
le focail as na foclóirí amháin atá dírithe do pháistí (mar 
shample Foclóir 1, 2, 3 ón Gúm—tá 3,500 focal sa cheann 

deireanach, stór maith focal d’aon aoisghrúpa). B’fhéidir go músclóidh an iomaíocht mian sna páistí an 
cluiche a bhuachan agus go ndéanfaidh sé iarracht níos mó focal Gaeilge a fhoghlaim chun an scór is airde 
a fháil! Is fiú triail a bhaint as. 

 
D’imir an chuid is mó againn Duradáin (Dominoes) agus ba slí maith chun na         
huimhreacha ach ar chuala tú faoi Duradáin Mheabhracha (Thinking Dominoes). Is 
slí spraíúil iad chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a neartú trí úsáid a bhaint as 
catagóiriú. Cabhraíonn catagóiriú le páistí ( agus le daoine fásta freisin!) chun focail 
a fhoghlaim, a eagrú agus a chuimhneamh. Is féidir leat físeán den chluiche seo a 

fheiscint ar https://www.youtube.com/watch?v=eL1TAnejVkg. 
 
Tá eolas faoi cluichí i nGaeilge don ríomhaire, don ghuthán, agus don taibléad agus iad siúd atá ar an 
idirlíon le fail ar nascanna.com. Tugtar eolas freisin faoi fhoghlaim na Gaeilge le huirlisí ríomhaireachta. 

                                         CLUICHÍ EILE DON NOLLAIG                    Pádraig Mac Éil 
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Sáraíonn ceol Mozart gach glúin agus cuireann sé ionadh ar cheoltóirí conas arbh fhéidir duine amháin 
ceol a chumadh atá chomh simplí, chomh hálainn agus chomh sollúnta ach ar an taobh eile atá chomh dea-
car a sheinm nó a chanadh. Cé hiad na daoine a raibh tionchar acu ar cheol Mozart? Sa chéad áit ní mór a 
admháil go raibh tionchar mór ag Leopold, a athair, air . Ach bhuail Mozart óg le daoine eile in Salzburg a 
raibh tionchar acu air. I 1761, nuair a bhí Mozart an-óg [5 bliana d’aois] chan sé sa cheoldrama 
“Sigimundus” (operetta) a chum Johann Ernst Eberlin a bhí ag obair in Árdeaglais 
Salzburg agus de réir dealraimh bhí meas mór ag Mozart ar Eberlin. Fuair Eberlin bás 

sa bhliain 1762 agus tháinig chumadóir darbh ainm Michael Haydn 
ar an bhfód – deartháir den chumadóir Franz Joseph ab ea é agus 
d’fhoghlaim Mozart a lán scileanna ó Haydn. 
Ach cumadóir ceannródaíoch ab ea Mozart agus ní raibh sé sásta 
cloí leis na rialacha coimeádacha Gearmánacha agus dá bhrí sin bhí 
a cheol róchasta agus níor ghlac an tArdeaspag leis. Cheap an 
tArdeaspag go raibh tionchar cheoldráma na hIodáile ag chur       
isteach ar an gceol diaga a chum Mozart [rud a admhaítear anois 
nach raibh fíor] agus dá bhrí sin níor lean Mozart mar chumadóir cheoil diaga. Bhí air 
dul go dtí an Vín áit nach raibh mórán suime i gceol diaga. 

Le linn a shaoil chum Mozart 16 Aifreann [chum sé Missa Brevis KV49 sa bhlian 1768 agus é 12 bhliain. 
Chum sé Kyrie KV 33 sa bhliain 1766 – ní raibh Mozart ach 10 mbliana]. Chum sé cuid den Requiem sa 
bhliain 1791 agus é i leaba a bháis . 
Dar liom is é an Requiem [KV 626] agus an tAifreann Corónaithe - Kronungsmesse 
KV317 an dá cheann is fearr. Éist leis an Benedictus as cheachtar den dá aifreann 
thuasluaite agus chuirfidh sé ionadh ort chonas ar fhéidir ball den chine daonna ceol 
chomh sollúnta agus chomh diaga a chumadh. 
Faoi láthair na huaire tá Cumann Cóiriúl Dhún Laoghaire agus Fishamble Sinfonia 
[Stiúrthóir David Brophy] ag cur na 17 nAifreann thuasluaite ar fáil i sraith              5 
cheolchorm i séipéal Naoimh Áine, Sráid Dawson- an chéad sraith eile [ sraith uimhir 
4 - san áireamh an tAifreann Corónaithe - Kronungsmesse KV317] ar 21 Feabhra 
2015. Sraith uimhir 5 – san áireamh  an Requiem [KV 626] ar 23 Bealtaine 2015. Is 
fiú ticéad a cheannach. Déan teagmháil le Lucy ag www.dlcs.ie/upcoming-events. 
 

                                     DAOINE A D’IMIR TIONCHAR AR MOZART     Seán Mac Mathúna 

                                                    THÁINIG LONG Ó VALPARAISO                   Seán Ó hAodha 

Tá fios ag a lán daltaí ar an dán seo. D’fhoghlaim mise an dán sin ar scoil agus thaitin sé 
go mór liom. Thar na blianta rinne mé dearmad air. Le gairid rinne mé taighde ar mo     
ríomhaire agus chuardaigh mé ar Google chun cóip den dán a fháil. Bhí an t-ádh liom agus 
chlóbhuail mé é. Ansin thosaigh mé ag foghlaim gach líne den dán. I dtosach bhí sé sin 
deacair ach tar éis tamall bhí an dán go léir go soiléir istigh i mo mheon. Céim ar chéim 
thaitin an dán go mór liom. D’éist mé leis na focail go dtí go raibh pictiúir i 
mo cheann mar gheall ar an scéal sa dán. Smaoinigh mé go raibh na focail 

an-cheolmhar agus go minic bím ag aithris an dáin dom féin mar bainim sult agus      
suaimhneas as sin.  
Scéal an Dáin: Chonaic an file long sa chuan. Thosaigh sé ag smaoineamh ar an gcathair 
gheal, ghrianmhar faoi shléibhte na nAindéas as ar tháinig sé. Ní ghlacann an file cuireadh 
dul ar ais go Valparaiso ar an long. Ansin ghluais an long ar ais go dtí An tAigéan Ciúin. 
Shamhlaigh an file go bhfuil seolchrann an long ag scríobh cosúil le peann ar an spéir i measc na réaltaí: 
                 Scríobh a scéal ar phár na hoíche 
                 Ard i rian na réiltean mór      
Tá sé dóchasach go dtiocfadh an long ar ais dó lá amháin. 
An File: an Moinsíneoir Pádraig De Brún (1889-1960), sagart, léachtóir, matamaiticeoir, teangeolaí,        
riarthóir, Rector Magnificus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, file ……….  
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                                                      MISE AGUS AN BÉAR                Roibeard Mac Cathmhaoil  

Bhí mé ag síobshiúl sa Tuirc nuair a stad tiománaí a leoraí. Thug sé comhartha dom dreapadh suas ar chúl. 
Shocraigh mé mé féin isteach don turas go dtí Ismir. Turas fada a bhí romham. Ar an mbealach bhí na 

radhairc go hálainn agus an ghrian ag taitneamh. Bhí an lá te agus thit néal 
orm. Go tobann stad an leoraí agus dhúisigh mé. Chuala mé daoine  -
guthanna ban. Nóiméad ina diaidh sin chonaic mé ceann mna ag teacht aníos 
ón mbóthar agus dreap sí in airde ar an leoraí. Shín daoine eile beart mór 
dubh chuici agus rinne sí é a rolladh go dtí cúl an leoraí. Bhí beart mór eile á 
chaitheamh aníos agus bean eile ag dreapadh in airde freisin. Chuaigh sise go 
dtí cúl an leoraí. Bhí aghaidheanna na mban clúdaithe le héadach dubh agus 
a gcinn clúdaithe freisin. Ní raibh mé ábalta a gcneasa a fheiceáil ach amháin 

lámha agus súile. Mhothaigh mé go raibh iontas orthu faoin bhfear aisteach a bhí ina shuí ar an leoraí. 
Tháinig cúntóir an tiománaí agus fuair sé airgead ó na mná. Bhí na mná ag íoc an táille go dtí baile eile. Ar 
aon nós, thosaigh an leoraí arís. Níor thug na mná aird ar bith orm. Choimeád siad a súile ar an talamh 
cosúil le duine a bhí an-fhaiteach roimh strainséirí. Bhí mé i mo shuí ag féachaint orthu agus ag 
smaoineamh ar an radharc álainn agus ar an gcultúr aisteach agus mhothaigh mé go raibh an t-ádh liom na 
rudaí sin a fheiceáil. Stad an leoraí arís. Tháinig trí chearc aníos agus iad ceangailte le sreang ar a gcosa. 
Lean beirt bhan agus cailín óg ina ndiaidh . Chuaigh siad go cúl an leoraí cosúil leis na mná eile agus 
shuigh siad agus tharraing an tsreang go dtí go raibh na cearca ní ba ghiorra dó. Tháinig cúntóir an 
tiománaí arís chun an táille á bhailiú. Leanamar ar aghaidh arís. Bhí na mná agus an cailín cóngarach dá 
chéile agus ó am go ham chaith siad súilfhéachaint ormsa. Bhí mé compordach i mo shuí ag féachaint 
orthu agus ag smaoineamh ar an teanga casta a chuala mé. Ní raibh fhios agam cad a bhí siad ag cogarnaíl 
faoi ach shíl mé go raibh siad ag caint faoin bhfear aisteach a bhí ag taisteal in éineacht leo. Thar tamall 
stad an leoraí arís agus d’fhéach mé ar thaobh an leoraí agus  mé fiosrach faoi cad a bhí ar an mbealach 
aníos agus an geab ann. Chonaic mé cloigeann béar dubh ag teacht aníos. Chonaic mé a cheann ar dtús 
agus ansin a ghualainn agus ansin an béar go hiomlán.  Ar dtús shíl mé go raibh speabhraidí orm. Shíl mé 
go raibh mé as mo mheabhair nó go raibh mearbhall orm. Tháinig fear i ndiaidh an bhéir. Shuigh an béar 
síos cóngarach do mo ghualainn.  Níor bhog mé. Bhí mé greamaithe don urlár. Níor bhog aon duine eile 
ach oiread. Ba léir dom nach raibh aon fhaitíos ar na mná ná ar na cearca ná ar na caoirigh agus bhí an 
cailín ina suí agus cuma shuaimhneach uirthi. Aisteach.!! Bhí béar mór ar an leoraí agus ní raibh spéis dá 
laghad ag oiread agus duine amháin ann. Ah!!! Sin é. Bhí mé ag samhlú go bhfuil béar mór dubh ina shuí 
in aice liom. Ach aisteach!! Tá an béar ag tarraingt anála. Chuala mé é, díreach mar a bheadh duine a raibh 
ag dul dod phlúchadh. ”Bí cúramach, a Roibeaird” a dúirt mé liom féin. “Ní áit mhaith í seo le dul as do 
mheabhair. Rith sé liom go raibh paicéad mór brioscaí i mo mhála. Bhí an béar ar dheis agus an mála ar 
chlé. Bhog mé mo lámh go mall go dtí an mála agus thóg mé an paicéad brioscaí amach i mo láimh chlé. 
D’oscail mé é agus thóg mé briosca amach. Thug mé sracfhéachaint gasta timpeall an leoraí. Ní raibh na 
daoine eile ag féachaint orm. Leis an mbriosca i mo láimh dheis shín mé é i dtreo an bhéir. Má bhí béar 
ann is dócha go n-íosfadh sé an briosca. Agus mura raibh béar ann ní bheadh fios ag na daoine eile cad a 
bhí ar siúl agam. Cnag!!! Thóg an béar an briosca. Tá sé fíor anois. Is béar é. Níor bhog mé. Fágadh i mo 
staic mé. Dealbh!!! Bhí mo chorp cosúil le dealbh. Bhuail eagla mé. Cén fáth nach bhfuil eagla ar na 
daoine eile.? D’iompair na daoine amhail is nach raibh an béar ann ar chor ar bith. D’ith an béar an 
briosca. Chuala mé é á dhéanamh sin. Níor bhog mé. Ní raibh mé ábalta mo cheann á chasadh chun é á 
fheiceáil mar bhí faitíos orm. Ciúnas.!! An bhfuil sé críochnaithe.? Ar mhaith leis briosca eile? Níor bhog 
mé. Cad a tharlódh dá mbeadh fonn air briosca eile a fháil?  Más gá, tabharfaidh mé an paicéad iomlán dó. 
Níor bhog mé. Cad a tharlódh mar ionsíonn sé mé? Bheadh sé ábalta mé á mharú!! Tar éis cúpla nóiméad 

stad an leoraí. Níor bhog mé. Níor bhog aon duine. Sheas an béar suas agus thuirling sé ar 
thaobh an leoraí. Lean an fear é agus shiúil siad go dtí slua mór a bhí ina seasamh i lár na 
cearnóige sa bhaile beag. Níor bhog mé. Thuirling na mná agus na hainmhithe ón leoraí ar 
an taobh eile.  Bhí fir ag fanacht leo. Tar éis cúpla nóiméad dhreap mé anuas ón leoraí. 
Shiúil mé go dtí an lár agus chonaic mé an béar ag damhsa agus slua mór ag caitheamh 
airgid i mbosca a bhí ar an talamh. Féile a bhí ann. Fuirseoir ab ea é an béar. Bhí na daoine 
ag gáire agus ag bualadh bos.  Bhí sé an-chliste agus bhain mé an-sult as an seó. Chaith mé 
beagnach leathuair ag féachaint air. Theastaigh uaim barróg a thabhairt dó.  
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Seo dán eile a d’iarr Dáithí 
Brugha (ciorcal comhrá 
Ráth Eanaigh) orainn a chur 
faoi bhur mbráid!. Ach cé 
scríobh é? 
 
Tá Micí an-bheag, 
Is tá Séimí an-mhór, 
Is tá úlla breátha deasa ar an gcrann; 
Arsa Micí beag le Séimí 
“Beimid ocrasach ar scoil, 
Is ní ceart úlla deasa a fhágáil ann” 
 

Chuaigh Micí Beag in airde, 
Fuair sé cabhair ó Shéimí Mór; 
Ach bhí máthair Mhicí Bhig taobh thiar den chrann! 
Fuair sí bata athair Mhicí, 
Thóg an bheirt acu isteach; 
Is chloisfeá iad ag béiceadh thíos sa ghleann. 
 
Tá Micí an-chiúin, 
Is tá Séimí an-chiúin, 
Is ní dhéanann siad aon gháire ná aon 
ghreann; 
Tá an bheirt ar scoil arís, 
Ach ní féidir leo suí síos – 
Is tá úlla breátha deasa ar an gcrann! 

SCÉILÍN BRÓNACH 

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine mar a deir an seanfhocal, ach leis an tslí ina bhfuil an tír á rialú 
agus á riar le blianta beaga anuas is deacair a chreidiúint gur beag aird a thugann ár máistrí polaitiúla ar 
thábhacht an ráitis sin.  Le scéin (terror) is le himní a thugann líon nach beag de lucht na tuaithe an leaba 
orthu féin istoíche de dheasca an méadú atá tagtha ar chúrsaí coiriúlachta. Ní féidir leis na húdaráis        
neamhshuim a dhéanamh a thuilleadh den suíomh práinneach seo mar ní fios cén chinniúint atá in ann do 
na daoine mí-ámharacha seo atá san fhaopach. 
 
Nuair a dúnadh stáisiúin na nGardaí  tar-
raingíodh scáth éigin aisteach ar an         
ngnáth-thimpeallacht. Ní amháin ó thaobh   
cúrsaí slándála de ach ba ghné shuntasach 
(distinctive) é beairic na nGardaí  i measc an 
phobail, pointe comhtheagmhála (focal) a d’fheidhmigh ar shlí, do mhuintir na comharsanachta thall agus 
abhus mar ionad faisnéise agus comhairle. Ar na saolta deireanacha seo, meastar go bhféadfadh baint 
chomh láidir sin a bheith ann idir baill den phobal i limistéar faoin tuath nó sa chathair.  Fiú amháin go 
bhfuil múscailt agus méadú tagtha ar an tsuim shocheolaíoch (sociological) i gceangal neamhfhoirmeálta, i 
ndlúthchaidreamh (intimacy), i muinín sa tsochaí shibhialta i gcoitinne. 
 
Is deacair a shéanadh go nglacann an teach tábhairne páirt thábhachtach i saol an ghnáthphobail go mór 
mór faoin tuath agus sa chairdiúlacht (friendliness) faoi leith a eascraíonn (springs) ón tionól sin. Caitear 
admháil go gcoimeádann an chuideachtúlacht (sociability) chéanna an duine saor ón bhféinspéis (egotism) 
dhainséarach úd inar cuma leis riocht a chomharsan. Ar ndóigh, cothaíonn sé seo mothúcháin laethúla na 
dlúthpháirtíochta (solidarity), an tuiscint go mbaineann na daoine sa phobal le comhchoitiantacht 
(collectivity) níos leithne. Uaidh seo, is féidir eagraíochtaí (organisations) agus forais (institutions) nach 
bhfuil baint acu leis an Rialtas a chur ar bun. Ag an am céanna is féidir srian a choimeád ar an Rialtas, é a 
chosc ó chuspóirí baothánta chur chun críche. N’fheadar an saghas baic é ar an gcuideachtúlacht, an teo-
rainn óil a ghearrtar ar an tiománaí cairr. Is díol trua é an fear ina theach féin in uaigneas na tuaithe ina 
chadhan aonair gan scléip an tí tábhairne aige. 
Ba thubaiste é do leas an phobail, dúnadh bhrainsí na mbanc éagsúil. Nuair a théann daoine i mbun a ngnó 
sa bhanc, níos minicí ná a mhalairt tá seans ann go mbuailfidís le chéile agus go dtairbheoidís den      
chomrádaíocht (camaraderie) agus den chumarsáid. Tá súil ag gach duine a dtaobhaíonn (relies upon) le 
measarthacht (temperance) nach bhfuil ann ach ráfla go bhfuil na hoifigí poist le dúnadh. Cén ciotaí é seo a 
dhéanfadh do dhaoine a chónaíonn in áiteanna aistreánacha (out of the way)? Ná tugtar buile  mharfach 
mar seo do shonas an ghnáthshaoránaigh gur dual dó an chairdiúlacht. 
 
Is tuairim theoiricithe (theorists) áirithe den tsochaí shibhialta gur earraí ina gceart féin caidriúlacht 
(sociability) agus dlúthpháirtíocht. Ná lig do spiorad na mbuanna sin dul i léig de bharr chinneadh an rial-
tais bunaithe ar chomhairle mhístuama nó, níos measa, de réir mar a bhuaileann an spadhar aire stáit éigin. 

                                  ÁR DTRÉITHE DÚCHASACHA I MBAOL?          Tomás de Freimhim  
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                                                              NOLLAIG SHÍOCHÁNTA                           Scott De Buitléir 

Is ag an am seo den bhliain a éiríonn muid gnóthach, cé go ndeirtear linn gur tréimhse síochána atá ann. 
Nach íorónta sin? Ag deireadh gach lae oibre, ritheann muid thart chun bronntanais dár bpáistí, dár bhfir/
mná chéile, dár gcairde, agus dóibh siúd atá speisialta dúinn. Bíonn brú orainn gach bliain an mbeidh go 
leor airgid agam? An mbeidh sé/sí/siad sásta leis an bhronntanas seo? An mbeidh go leor bía agus dí sa 
teach nó san árasán leis na miongháirí a choimeád ar na cuairteoirí? Nach iontach an rud í an tsíocháin. Cé 
go bhfuil an Nollaig ina craic iontach, cailltear muid féin sa rírá a bhíonn ann gach uile bliain. Agus cé go 
bhfuil síocháin lena haimsiú timpeall na saoire, is cinnte go bhfuil praghas ard ann dá leithéid. Deirtear 
linn gur fiú an strus chun a bhfeictear gáire ár bpáistí, agus cé gur fíor é sin, caitheann muid súil dhall orthu 
siúd a bhfuil i ngéarghá i mbliana. 
 
Agus mé á scríobh seo, is úr go fóill í an nuacht faoi bhás fir gan dídean – é aimsithe nach fada ó Theach 
Laighean, croílár cumhachta an Stáit. Tá gach seans ann go ndéanfar siombail shóisialta/pholaitiúil as a 
mbás, agus cé nach bhfuilim chun cúrsaí polaitíochta a phlé anseo, is é mo phointe ná go mb'fhéidir go 
ndéanfar dearmad gur fear a bhí ann. Fear nach raibh aon tacaíocht aige – gan dídean, gan phingin, gan 
lóistín – fear a d'imigh uainn gan seans chun Nollaig eile a fheiceáil. Tá súil agam nach bhfeictear ar seo 
mar cliché, ach ba chóir do bhás an fhir sin dhá cheacht a léiriú dúinn. Is é an chéad cheann, ná gur chóir 
dúinn daoine eile a choimeád in intinn um Nollaig, agus a bheith cineálta dóibh siúd nach bhfuil saol 
chomh maith sin acu. Tá go leor leor oibre déanta amach ansin do dhaoine a bhíonn i ngéarghá cúraim  
timpeall na Nollag, ar nós imeachtaí Chlann Síomóin ar Lá Nollag. 
 
Is é an dara ceacht, in ainneoin an airgid, agus an struis, agus na ndinnéar casta áille, ná tábhachtach na 
ndaoine  atá againn inár saolta a aithint –an grá , an cairdeas agus an teaghlach. Níl níos mó ná iad siúd de 
dhíth um Nollaig, agus má tá sin agat, tá tú ar cheann de na daoine is saibhre ar an domhan. 

                                                              SEÁN RUISÉAL—LAOCH NÓ ..?               Ben Mac Lochlainn                                                                                                                          

Tá roinnt conspóide ag baint leis an fhear seo ach mar a deirtear, tá dhá thaobh le gach scéal. Ba bhall 
dꞌÓglaigh na h-Éireann (IRA) é i rith an dara chogadh domhanda agus díreach mar an gcéanna leis na 
glúin dꞌÉireannaigh a dꞌimigh roimhe agus a raibh saoirse na hÉireann ina n-aigne acu, chonacthas an dara 
chogadh domhanda a raibh Sasana páirteach ann, mar dheis iontach a thapú chun buile a bhualadh ar an 
sean-namhad ar son na hÉireann . Chuaigh sé go dtí an Ghearmáin chun gunnaí agus armlón a fháil (cosúil 

le Binn Eadair 20 bliain roimhe) áit ar bhuail sé le ceannairí Nazi. Aontaíodh 
cabhrú leis an IRA agus chuireadar fomhuireán i dtreo na hÉireann leis an lasta 
agus ar ndóigh le Seán Russell ar bord freisin. Ach ar an mbealach ar an bhfar-
raige mhór tharla éigeandáil dó nuair a bhrúcht a aipindic agus tar éis tamaill 
dꞌéag sé ar an mbád. Chuir na Gearmánaigh ar muirꞌ é, cas an fomhuireán thart 
agus chuaigh sé ar ais go dtí an Ghearmáin. Ba chóir a chuimhneamh nach raibh 
an tIRA agus Rialtas an Saorstáit mór le chéile agus is cúis tuairimíochta í cad a 

tharlódh dá dtabharfaí na gunnaí i dtír. Tá dealbh ann (thuas) i gcuimhne dó i bPáirc Fhionnradhairc, Baile 
Átha Cliath, a dhéantaí aghloit uirthi ó am go chéile le swastika a phéintáil uirthi.                                    

Nach deas an rud  é caint as Gaeilge? Níl sí deacair nuair atá an struchtúr agat ! Faigh struchtúr na mbria-
thar agus beidh tú in ann gach rud a rá. Bain úsáid as 'Collins Easy Learning Irish Verbs'  Tá 115 bhria-
thar úsáideacha ann ! Níl ach 11 bhriathar neamhrialta sa Ghaeilge agus ina measc sin tá 
cúig cinn beagnach rialta. Chuala mé go bhfuil 500 briathar neamhrialta san Iodáilis ! 
Tar éis sin léigh na leabhair 'úrscéal do foghlaimeoirí fásta' agus beidh na focail 
úsáideacha duit ar eolas agat. Ansin glac le gach seans comhrá le daoine eile—gach lá 
más féidir. Tá tuairisc.ie ar an idirlín an-mhaith agus tá súimheanna ar facebook ar fáil. 
Cuir an Ghaeilge i do shaol ! Déan comhaireamh, dáta, lae sa tseachtain , míonna sa 
bhliain , séasúir, féilte go léir as Gaeilge ! Agus ná déan dearmad ar an Béarla : le gach 
comhartha cuir an Gaeilge ag barr agus an Béarla ag bun ach iad cothrom le chéile ! 

                                                           AG FOGHLAIM NA GAEILGE             Nodlaig Ó Scúrlóg 
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                                            RAIDHSE LEABHAR DON NOLLAIG            Pádraig Mac Éil 
Tá garchlann (grand-children) ag a lán de na daoine a fhreastalaíonn ar 
na maidineacha caife agus tá fonn orthu an Ghaeilge a threisiú iontu. 
Ceann de na slite is fearr chun cumas teanga a fhorbairt i nduine ná lé-
itheoireacht a dhéanamh sa teanga sin. Tá na céadta leabhair le fáil 
anois sa Ghaeilge, go háirithe cinn do pháistí beaga agus d’iad siúd atá 

ag freastal ar an mbunscoil. Tá siad tarraingteacht agus 
ildaite. Is féidir leat Foclóir maisithe ildaite a cheannach 
chun cur go mór le stóras focal. Faraor, ní bhíonn mórán 
leabhair i nGaeilge le fáil sna gnáthshiopaí 
leabhair agus, mar sin, is fiú go mór cuairt 
a thabhairt ar An Siopa Leabhar atá suite i 
Sráid Fhearchair. Féach ar a shuíomh idir-
lín http://www.cnagsiopa.com/ agus 
feicfidh tú leabhair do gach aoisghrúpa 

ann. Is féidir leat cuardach a dhéanamh do na leabhair atá le fáil ó na  
foilsitheoirí éagsúla, An Chlóchomhair Tta, An Gúm, Cló Iar-Chonnachta, Coiscéim, agus srl. 
 
Tá greannáin (comics) agus úrscéalta grafacha (graphic novels) le fáil freisin. Ar na cinn ó Chló Mhaigh 
Eo tá seacht Gráinne Mhaol agus An Béal Bocht. D’fhoilsigh Bran, comhlacht atá suite sa Bhreatain Bheag 
leaganacha de scéalta Asterix (48 lch) agus Tin Tin (64 lch) le déanaí nó cad faoi laoch Éireannach, Brian 
Bóroimhe agus Cath Chluain Tarbh. Tá Port na Farraige Goirt agus An Teach Órga i Samarkand (256 lch 
an ceann) ann freisin do dhéagóirí agus do dhaoine fásta. 

Ar léigh tú scéalta Enid Blyton nuair a bhí tú óg? Beidh ceithre cinn dá scéalta leis an gCúigear Cróga le 
fáil go luath ó Chló Iar-Chonnachta. B’fhéidir go mbeidh na leabhair seo ina cabhair do na foghlaimeoirí 
fásta freisin. Má tá seanchlasaic uaibh tá An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadach (CS Lewis), Oileán 
an Órchiste agus Cás aduain an Dr Jekyll agus Mr Hyde (Robert Louis Stevenson), agus Cú na       
mBaskerville (Arthur Conan Doyle). 

Tá flúirse teidil freisin do dhaoine nach páistí iad, do fhoghlaimeoirí agus dóibh siúd atá go líofa, ficsean 
agus neamhfhicsean, úrscéalta, gearrscéalta, filíocht, agus stair. Tá Blianta na gComóradh sroichte linn 
agus mar sin cad faoi leabhair faoi Fhrithdhúnadh 1913 (Lock-out) agus faoi Éirí Amach na Cásca? 
 
Is féidir leat dearbháin 
bhronntanais a cheannach ar luach 
€10 go €100. Ní féidir leat ach iad 
a chaitheamh sa Siopa Leabhar   
amháin. Mar sin féach ar an 
suíomh agus roghnaigh 
baicle leabhar don Nollaig. 
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CUARDACH FOCAL 12 

Nollaig / Christmas 

aingeal 
(angel) 

eidhneán 
(ivy) 

bréagáin 
(toys) 

mainséar 
(manger) 

bronntanas 
(present) 

máisiúcháin 
(decorations) 

clinchloig 
(sleighbells) 

maróg 
(pudding) 

coinneal 
(candle) 

réalta 
(star) 

cuileann 
(holly) 

réinfhia 
(reindeer) 

Daidí na Nollag 
(Santa Claus) 

soilse 
(lights) 

drualus 
(mistletoe) 

turcaí 
(turkey) 
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1 beautiful (6) 
5 statue (6) 
10 erudite (7) 
11 the paunch (7) 

12 intake (4) 
13 panic (5) 
15 uproar (4) 
17 liver (2) 
19 (stick) barley 

sugar (6) 
22 hut (6) 
24 brutish (7) 
25 fat (6) 
27 lukewarm (6) 
30 race (3) 
32 noon (4) 
33 dotting (5) 
34 snas (4) 
37 vessel (7) 
38 tanker (7) 

39  yoke (3) 

41 pelting (6) 

40 crop (6) 

2 book (7) 

3 yesterday (4) 

4 nephews (6) 

5 for me (3) 

6 morass (4) 

7 profit (7) 

8 exhausted (6) 

9 socket (6) 

14 parcel (7) 

16 comfort (5) 
18 roll (5) 

20 oil (3) 

21 near (3) 

22 food (3) 

23 ford (3) 

25 division (6) 

26 master (7) 

28 tanker (7) 

29 beaker (6) 

30 bicycle (6) 

31 scooter  (6) 

35 nape  (4) 

36 Shrovetide (4) 
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CROSFHOCAL BG XBG-11:     RÉITEACH CUARDACH FOCAL 11: RÉITEACH  

SEANFHOCAL 
Is fearr réchonn ná iarrchon 

Foresight is better than hindsight 

                          AG SPAISTEOIREACHT I BHFOCLÓIR UÍ DHÓNAILL     Philip Sexton 

An focal ‘beart’, féach: http://breis.focloir.ie/en/fgb/beart 
3. Proceeding, action, transaction. ~ a dhéanamh de réir do bhriathair, to fit your actions to your words. 
Is díchéillí an ~agat é, you are doing a senseless thing. Ní dhéanfaidh sé (an) ~, it won't do. I rith mo 
bheart, in all my experience. I mbearta crua, in evil plight. Dul thar na ~a le rud, to go too far with sth. 
Aincheart thar na ~a, exceeding injustice. Is minic a chuaigh ~thar údar, Homer sometimes nods. Níl du-
ine dá chríonnacht nach dtéann ~ ina aghaidh, everybody makes a mistake. ~ gan leigheas foighne is 
fearr air, what can't be cured must be endured. Tar éis na m~, when all is said and done. Tar éis gach ~ a 
aithnímid ár leas, we learn when it is too late. I ndeireadh na m~, finally. S.a.AITHNE1 2. (Var: f, gs. 
birte). 

     Cogar, má tá do bhricfeasta uait sa leaba – codail sa chistin!            
Seo é an réaltra ꞌThe Milky Wayꞌ i mBéarla. 
Seo é an cruth nó an cuma atá air / uirthi. I 
nGaeilge tá trí ainm dó / di  
        (1) Bealach na Bó Finne  
        (2) Claí na Réaltaí  
        (3) Láir Bhán (baininscneach).                   
Tá a fhios agat anois – ná déin dearmad 
air / uirthí.  Bíodh do rogha agat mar sin!  

Deirtear go bhfuil                  
an-cosúlacht idir An Teach 
Bán i  Washington agus Áras 
an Uachtaráin i mBaile Átha 
Cliath. Agus nuair a               
fhéachann tú orthu bꞌfhéidir 
go bhfuil an ceart acu. Cad a 
cheapann tusa? 

  FAST FOOD 
Tá 1978 mbialann 
‘bia-gasta’ sa Stát 
ARKANSAS.  
 Fuaimnítear        
ARKANSAS  
      mar                      
‘a-r-c-a-n-S-Á’  
    agus ní mar               
‘a-r-c-a-n-S-A-S’ 
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A N  T A O B H  Ó  T H U A I D H  
ARNA FHOILSIÚ AG TRIÚRACHT NA CATHRACH 

                                      BUÍOCHAS MÓR DÁR SCRÍBHNEOIRÍ                Pádraig Mac Éil 

                                            AG IMIRT PEILE AR OILEÁIN ÁRANN          Antóin Ó Seaghdha 

Le déanaí, bhí bua an-mhaith ag foireann Oileáin Árann i gcomórtas peil 
sóisir Craobh Chonnacht. Bhíos ar saoire in Inis Oirr an bhliain seo caite 
agus chonaic mé an pháirc dheas CLG agus na háiseanna feiste atá acu ar 
an oileán deas sin. Ach bí ag smaoineamh ar feadh nóiméid faoin méid iar-
ratas atá le déanamh ag foirne Oileáin Árann chun cluiche a imirt ,go 
háirithe nuair a bhíonn an cluiche sa bhaile. Tá foireann Árann roghnaithe 
as na trí oileán, mar sin tá ar na peileadóirí ó Inis Mór agus Inis Meáin dul 
ar bhád go dtí Ros a Mhíl agus ansin fanacht le bád eile ó Ros a Mhíl go dtí Inis Oirr. Tar éis an cluiche, tá 
orthu an turas ar ais a dhéanamh. Mar sin, tá turas i bhfad níos éasca ag an bhfoireann ón Mórthír dul go 
hÁrainn chun cluiche a imirt i gcoinne Árann, ná mar atá ag cuid do na peileadóirí agus lucht leanúna ó 
Árainn. Ach níl siad ag gearán, is mar sin atá sé. Táidir bródúil faoina n-áit 
áitiúil, faoin gcultúr agus an traidisiún atá beo sa ‘pharóiste’ agus tá an fuin-
neamh acu cibé aois atá ar dhuine. Le déanaí, ar fhoireann Árainn, bhí go leor 
peileadóirí as clann Seoighe agus bhí triúr Máirtín Seoighe ann, mar 
sin bhí orthu ainmneacha a máithreacha a chur i lúibíní ar an 
mbileog foirne, chun iad a aithint  - Mairtin Seoighe (Celine),   Mar-
tin Seoighe (Mhaggie), agus Mairtin Seoighe (Stiofán). 

Bhíomar in ann an 12 eagrán den “An Taobh ó Thuaidh” a fhoilsiú de bhrí gur sheol a lán daoine ailt chu-
gainn. Ní Gaeilgeoirí líofa nó scríbhneoirí nádúrtha an chuid is mó againn agus 
mar sin bíonn obair dhian le déanamh againn chun ailt a chur le chéile. Gab-
haimid fíor-bhuíochas do na scríbhneoirí seo leanas a thug ailt dúinn: 
 
Dick Armstrong, Chris Baily, Banshiopaer, Alanna Breathnach, Bríd Brien,   

Johanna Chaney, Patrice Condon, Rónán de Bhailís, Máire De Brún, Scott De Buitléir, Tomás de     Fre-
imhin, Foghlaimeoir Fásta, An Briathar Beo, S.R. Green-White, h.o.k., Danielle Kelly, Proinsias Mac an 
Bheatha, Roibeard Mac Cathmhaoil, Liam Mac Domhnaill, Pádraig Mac Éil, Liam Mac Eochaidh, Tomás 
Mac Gabhann, Deasmhumhan Mac Gearailt, Dónall Mac Ionnraic, Ben Mac Lochlainn, Pádraig Mac 
Mathúna, Seán Mac Mathúna, Antóin Mac Suibhne, Masterchef, M.C. Na Scéirí, Edith Meredith, Eithne 
Meredith, Eibhlín Ní Charthaigh, Áine Máire Nic Ráine, Áine Ní Fhiannachta, Carmel Ní        Mhaol-
moidh, Siobhán Ní Riabhaigh, Lynnette O’Brien, Breandán Ó Canainn, Seán Ó Coileáin, Seán Ó Con-
chúir, Labhrás Ó Duinn, Éamonn Ó Dulainn, Seán Ó Fearghail, Ciarán Ó Foghlú, Seán Ó hAodha, Stiofán 
Ó hAoláin, Séamus Ó Loinsigh, Peadar Ó Maicín, Pól Ó Meadhra, Séamas Ó 
Mhuineacháin, Séamas Ó Muilleoir, Peadar Ó Múirí, Proinsias Ó Murchú, Diarmaid Ó 
Neachtain, Airt Ó Néill, Brenda O’Neill, Páidí Ó Riain, Nodlaig Ó Scúrlóg, Antóin Ó 
Seaghdha,  Philip Sexton, Diarmuid Ó Suilleabháin, Colm Ó Torna, Seán Ó Tuama, Do-
chtúir Spock, Áine Uí Bhroin, Aoidín Uí Chearbhaill, Phyllis Uí Lochlainn, Georgina Uí 
Reannacháin, Tina Walsh, James Wright.  
 
Tá 65 ainm luaite thuas agus cé go bhfuil ainmneacha cleite ann ní beag an uimhir é, mar sin féin. Fianaise 
é seo gur chabhraigh leis an iris daoine a spreagadh chun ailt a scríobh. Chun an Ghaeilge a chur chun cinn 
caithimid labhairt, léitheoireacht agus scríbhneoireacht na teanga a spreagadh. An rud atá de dhíth orainn 
anois ná daoine a scríobhfaidh ailt níos minice. 
 
Cuirimid fáilte roimh scéalta suimiúla pearsanta, blúiríní staire nó eolaíochta, cur síos ar an dán, nó ar an 
leabhar nó ar an scannán ba mhó a thaitin leat, cuntais spóirt, agus go háirithe, cur síos ar imeachtaí 

Ghaeilgeoirí Átha Cliath (le grianghraif más féidir). Caithfidh níos mó ailt a 
bheith againn chun go mbeimid in ann leanúint leis an iris san athbhliain. Ní 
féidir le grúpa beag an obair iomlán a dhéanamh iad féin. Seol chugainn bhur 
moltaí faoin iris. Ní neart—nó leanúnachas—go cur le chéile. An mbeimid 
beo ag an am seo arís. Braitheann sé oraibh. Neosfaidh an t-aimsir. 


