
Scaip an Scéal  
 

Is comhthogra é seo idir Fighting Words Chonamara agus  

Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga.  

 

Seo scéilín le cúig chaibidil, ceann ó chuile bhunscoil sa gceantar; 

 

Scoil Cholmcille, Ros a’Mhíl 

Scoil Cholmcille, An Tulach,  

Scoil Sailearna, Na hAille 

Scoil Éinne, An Spidéal 

Scoil Náisiúnta na bhForbacha  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nóta ó OPT Chois Fharraige  

 
Is mór an onóir d’Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga, agus do na 

hOifigigh Pleanála Teanga an deis seo a fháil tacaíocht a thabhairt do dhaoine 

óga Chois Fharraige a gcruthaitheacht agus a gcuid samhlaíochta a chothú agus a 

fhorbairt. Tá muid ag súil go mór leis an gcéad eagrán eile! Ár mbuíochas le Bríd-

Treasa, Dara McGee, na múinteoirí agus na gasúir iontacha a ghlac páirt sa togra.  

 

Comhghairdeachas libh! 

 

 

Katie Ní Loingsigh & Aoife Ní Chonghaile 

Oifigigh Pleanála Teanga Chois Fharraige 

Samhain 2022 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Chruthaigh Fighting Words an togra ‘Story Seeds’ in 2021 le freastal ar ghasúir 

i scoileanna i lár chathair Bhaile Átha Cliath. An sprioc a bhí ann ná scéalta nua 

a chruthú lonnaithe sna ceantair ina raibh na gasúir ina gcónaí iontu. Bheartaigh 

Fighting Words Chonamara an smaoineamh céanna a úsáid ach go mbeadh sé i 

nGaeilge. Cheap muid go mbeadh sé iontach dá mbeadh deis ag gasúir 

Chonamara a bheith ag cumadh scéalta ina dteanga féin faoina mbailte féin. Ní 

ba thúisce i mbliana, d’éirigh linn é sin a dhéanamh. Bhí ríméad orainn oibriú le 

‘Glór na nOiléan’ leis an togra ‘Scaip an Scéal’ a chruthú agus leabhairín álainn 

a fhoilsiú, scríofa ag gasúir scoileanna cheantar na nOileán. 

 

Ó tharla gur éirigh chomh maith le ‘Scaip an Scéal’ an chéad gheábh, bheartaigh 

muid tabhairt faoi arís in éineacht le OPT Chois Fharraige agus séard atá agat i 

do lámh anois ná an scéilín a scríobh gasúir scoileanna Chois Fharraige, as Ros 

a’Mhíl go dtí na Forbacha.  

Reáchtáladh na ceardlanna ar fad ar Zoom i bhfómhar na bliana seo. Is iad focail 

na ngasúr ar fad atá sa leabhar agus ba mhór an spórt a bheith ag éisteacht leo ag 

cur píosaí nua leis an scéal chuile sheachtain. Bhíodar bíogtha ag scríobh. Níl a 

fhios cé mhéad aicsin a tharlaíonn ar Bhóthar an Rí sa scéal seo; carachtair ag 

goid Ferrari, ag briseadh isteach Tigh Standún, ag goid as Tigh Slemon, sausage 

rolls ag dul go mullach an aeir Tigh Durkin agus tá an 424 é féin ann. Tá 

samhlaíocht ghasúir Chois Fharraige ag cur thar maoil!  

Tá muid an-bhuíoch d’Aoife Ní Chonghaile agus de Khatie Ní Loingsigh, 

Oifigigh Pleanála Teanga Chois Fharraige a thug chuile thacaíocht dúinn agus tá 

moladh mór ag dul do Dhara McGee a d’éist go cúramach leis na gasúir agus a 

chruthaigh íomhánna den scoth le dul lena gcuid focal. Ba phléisiúr a bhí sa togra 

ar fad ó thús go deireadh!  

 

Bainigí sult as an scéal!  

 

Bríd-Treasa Ní Ghaoithín 

Comhordaitheoir na gClár Gaeilge 

Fighting Words  

Samhain 2022 

 

 
 



Fighting Words  

 
‘Siad Roddy Doyle agus Seán Love a chur tús leis an eagraíocht Fighting 

Words i mBaile Átha Cliath in 2009. Tá sé de sprioc ag Fighting Words cúnamh 

a thabhairt do dhaoine a gcuid scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt agus grá a 

chothú don fhocal scríofa. Le tuilleadh eolais a fháil faoin obair a bhíonn ar bun 

againn nó má tá suim agat obair dheonach a dhéanamh linn, téigh chuig 

www.fightingwords.ie.  

 

 

 

Buíochas speisialta do na daoine seo a leanas a chabhraigh leis an togra 

seo: 

 

Príomhoidí, múinteoirí, rúnaithe agus cúntóirí scoileanna cheantar Chois 

Fharraige  

Na gasúir ar fad a ghlac páirt sna ceardlanna 

Sara Bennett 

Baba S. Ní Loingsigh, a chlóscríobh focail na ngasúr ag chuile cheardlann 

Dara McGee 

Marcus Mac Conghail  

Máire Ní Chualáin 

Máirín Nic Con Iomaire  

Aisling Ní Neachtain  

Luisne Ní Neachtain 

Gemma Breathnach  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fightingwords.ie/


 
 

 

Jimmy agus Taidhgín ag rith thimpeall Chois Fharraige 

 
 

Caibidil 1: 

Teannas sa bPoitín le Rang 5, Scoil Sailearna, Na hAille 

 

Caibidil 2:  

Na Fuinneoga Briste le Rang 4, Scoil Éinne, An Spidéal 

 

Caibidil 3:  

Billy Bob Joe le Rang 4, Scoil Náisiúnta na bhForbacha  

 

Caibidil 4:  

Troid san Ospidéal le Rang 4,5,6, Scoil Cholmcille, Ros a’Mhíl 

 

Caibidil 5: 

Thíos ag an Aerfort le Rang 6, Scoil Cholmcille, An Tulach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Caibidil 1 

 

Teannas sa bPoitín  
 

Fadó, fadó sa bPoitín Stil i 1969, bhí Taidhgín an Crogall a raibh cloigeann séabra 

air agus a chara, Jimmy an Tíogar ag ól pionta Guinness. Bhí siad an-óltach. Bhí 

siad ag ól pionta ar phionta i gcaitheamh an lae.  

 

 
 

 

 



Chas siad le Cóilín an tOráiste a raibh hata ar a cheann. Bhí Cóilín ag ól poitín. 

Lig Taidhgín béic as mar go raibh faitíos an domhain air roimh oráistí a raibh 

hataí orthu.  

 

 
 

“Imigh leat, a phleidhce,” a scread Jimmy ar Chóilín go crosta.  

Chaith Cóilín a ghloine poitín le Jimmy. Chiceáil Jimmy Cóilín amach sa 

bhfuinneog. Chuaigh Jimmy agus Taidhgín Tigh Mharcuis sular tháinig Cóilín ar 

ais.  

Chuaigh siad isteach i Ferrari dearg agus bhuail siad bóthar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuair a bhí siad ar an mbóthar, bhí siad in ann Cóilín a chloisteáil ag béiceadh 

agus ag caoineadh mar go raibh a Ferrari dearg goidte acu.  

“Nach deas an carr é seo, a Jimmy,” a dúirt Taidhgín.  

“Thaidhgín, tá na Gardaí taobh thiar dínn…” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Caibidil 2  

 

Na Fuinneoga Briste 
 

Dúirt Taidhgín le Jimmy, “Déan deifir! Cuir síos do chos, beidh muid níos 

sciobtha!” 

Dúirt Jimmy, “Stop an carr ag Cois Cuain agus gabhfaidh muid i bhfolach.” 

Chas siad an carr suas bóthar Bhaile an tSléibhe agus d’éirigh leo imeacht ó na 

Gardaí. 

Dúirt Taidhgín, “Gabh i leith uait, gabhfaidh muid Tigh Standún, caithfidh 

muid éadaí nua agus smideadh agus gruaig bhréige a fháil.” 

Bhí clocha taobh amuigh den siopa agus chaith siad leis na fuinneoga iad, ansin 

bhris na fuinneoga agus léim siad isteach.  

Thosaigh an t-aláram ag bualadh, bíp, bíp bíp! Bhí siad bodhraithe ag an ngleo. 

Chonaic siad na héadaí ar fad sa siopa. Chuir Taidhgín péire dungarees agus t-

léine dhearg air féin go beo agus chuir Jimmy geansaí donn air féin agus bríste 

fada leis na glúine gearrtha amach astu. Chuaigh siad anonn go dtí na mainicíní 

agus bhain siad díobh na foilt bhréige. Chuir Taidhgín an folt bréige glas air 

féin agus chuir Jimmy an Tíogar an folt bréige donn air féin. Bhí siad ag 

breathnú thar a bheith aisteach. 

 

 



 

Bhí Bláithín an Bhó ag glanadh an chaifé. Bhí sí ag tabhairt an bhruscair amach. 

Go tobann, d’airigh sí na fuinneoga ag briseadh. Phioc sí suas an scuab len í 

féin a chosaint. Ní raibh sí scanraithe. 

Rith sí go dtí na fuinneoga a bhí briste. Chonaic sí go raibh na héadaí ar fad 

trína chéile. Chonaic sí beirt aisteach ag siúl amach as an siopa. Lean 

sí iad leis an scuab… 

 

 
 

 

 



Caibidil 3 

 

 

Billy Bob Joe 
 

Tháinig na Gardaí ar an láthair. Chonaic siad an Ferrari dearg agus chonaic siad 

Bláithín. Cheap na Gardaí ar dtús go raibh Bláithín mar chuid den ghrúpa, go 

raibh sí in éineacht leis an mbeirt eile. 

 

“Níl mise in éineacht leis na gadaithe sin,” a dúirt Bláithín. 

D’úsáid na Gardaí taser ar Bhláithín agus chaith siad isteach i mboot an chairr í.  

 

 



Idir an dá linn rinne Taidhgín agus Jimmy a mbealach chomh fada le Tigh 

Slemon agus ghoid siad uachtar reoite. Chonaic an Feirmeoir, Billy Bob Joe, an 

méid a bhí ag tarlú agus é ag dul ar an bportach ar a chapall, King Kong.  

Thosaigh Taidhgín agus Jimmy ag rith suas Bóthar na bPoillíní agus lean Billy 

Bob Joe iad ar a chapall. Rith siad suas an cnoc ach ní raibh áit ar bith le dhul 

acu. Bhí siad sáinnithe. 

 

 
 

Tháinig Billy Bob Joe anuas den chapall agus an-olc air mar gheall go bhfaca sé 

an bheirt ag déanamh rud eicínt mícheart. Rinne sé iarracht rugby tackle a 

dhéanamh ar Thaidhgín. Nuair a bhí siad ag troid, léim Jimmy ar an gcapall 

agus d’imigh leis sna cosa in airde chomh fada le Saorsinn. Bhí pluais rúnda 

ann agus is ann a chuaigh Jimmy. 

D’fhág sé King Kong taobh amuigh. 

Chuala na Gardaí an ruaille buaille a bhí ag tarlú thuas ar an gcnoc agus chuaigh 

siad suas go bhfeicfeadh siad céard a bhí ag tarlú. Bhí Bláithín fós sáinnithe sa 

mboot. Tháinig na Gardaí amach as an gcarr. Bhí aghaidh Thaidhgín ag cur fola 

agus bhí Billy Bob Joe tite anuas den chnoc.  

Chuir na Gardaí ceist ar Thaidhgín, “Cá bhfuil Jimmy?” 

Dúirt Taidhgín, “Níl a fhios agam…” 



Caibidil 4 

 

Troid san Ospidéal 
 

Tháinig Jimmy amach as an bpluais, léim sé suas ar an gcapall agus chuaigh sé 

go dtí siopa Tigh Thaidhg i Ros a’Mhíl. 

Cheannaigh sé sausage rolls ó Thadhg. 

“Cé sa diabhal tusa?” a dúirt Tadhg le Jimmy. 

“Is mise Jimmy an Tíogar, tá mé ag iarraidh sausage roll,’ a deir Jimmy. 

“Cá as a dtáinig tú?” a d’fhiafraigh Tadhg.  

“Tháinig mé as na Forbacha,” a dúirt Jimmy. 

“Tá mo mhéit fágtha thoir agam sna Forbacha. Ba mhaith liom caoga sausage 

roll a fháil do mo mhéit.” 

Thug Tadhg caoga sausage roll do Jimmy. 

Tháinig na Gardaí anoir as na Forbacha agus leaindeáil siad ag Tigh Thaidhg. 

Chonaic siad King Kong an capall ag imeacht ar an mbóthar agus lean siad é. 

Scaoil siad amach Bláithín as an mboot le sausage roll a thabhairt di.  

Bhí droch-chuma ar Thaidhgín agus ar Bhilly Bob Joe tar éis a bheith ag troid. 

Bhí srón Bhilly Bob Joe briste agus bhí cluas Thaidhgín tarraingthe amach.  

Chonaic Jimmy na Gardaí agus d’imigh sé ar an gcapall go dtí an chéibh. 

Thriail sé dul i bhfolach thíos ag Aill na Graí. Nuair a chuaigh na Gardaí isteach 

Tigh Thaidhg, bhí Jimmy imithe. 

Ní raibh na Gardaí in ann Jimmy a fháil mar bhí sé bailithe i bhfolach istigh i 

mbád.  

An fhad agus a bhí na Gardaí ag tóraíocht Jimmy, rith Bláithín agus chuaigh sí 

chomh fada le hAill na Graí. Nuair a bhí sí ag Aill na Graí chonaic sí Jimmy 

amuigh ar an mbád.  

Chuaigh an bád chomh fada leis an trá in aice na Bantraí. Thit sé amach as an 

mbád. Bhí sé gortaithe agus tháinig an Garda Cósta. 

“Cé thusa?” a dúirt an Garda Cósta. 

“Mise Jimmy!” 

Thug an Garda Cósta Jimmy chomh fada leis an ospidéal. Chonaic sé Taidhgín 

san ospidéal. “Céard a tharla duitse?” a d’fhiafraigh sé dó.  

  

D’inis Taidhgín an scéal ar fad do Jimmy. Dúirt sé leis go raibh Billy Bob Joe 

sa seomra eile. Chuaigh Jimmy agus Taidhgín suas chuig an seomra eile agus 

isteach chuig Billy Bob Joe. Thosaigh siad ag troid arís!  



 

 
 

Rith siad amach as an ospidéal. Tháinig siad amach ar an mbus agus chuaigh 

siad isteach Tigh Terry. D’ól siad dhá phionta. Fuair siad chomh tuirseach gur 

thit Taidhgín. 

Chonaic Jimmy na Gardaí taobh amuigh de Tigh Terry.  

Fuair siad rothar agus chuaigh siad chomh fada leis an gCanal. Ní fhaca na 

Gardaí ag imeacht iad. Bhí Liam an easóg thuas ar an bpáirc ag ritheacht. Stop 

Liam an easóg ag ritheacht le dhul ag caint le Taidhgín agus Jimmy. 

“Dia duit,” a dúirt Liam le Taidhgín, “céard a tharla do do chluasa?” 

“Bhí mé ag troid le Billy Bob Joe, an feirmeoir.”  

“Cén fáth?”  

“Níl a fhios agam,” a dúirt Taidhgín… 



Caibidil 5 

 

Thíos ag an Aerfort 
 

D’iarr Taidhgín ar Liam bealach a thabhairt dóibh chomh fada leis an Tulach. 

Thug Liam airgead don bheirt le dul ar an 424. 

 

 
 

D’fhan siad ina seasamh ar an mbóthar ar feadh píosa agus ansin tháinig an 424. 

Stop siad taobh amuigh de Tigh Durkin. 



Chuaigh siad isteach agus ghoid siad go leor milseán. Ghoid siad cluiche 

Monopoly freisin. Ansin thóg siad an Get Out of Jail Free Card amach as an 

Monopoly. Chuaigh Jimmy suas chuig Baba sa Deli agus d’iarr sé seachtó 

sausage roll uirthi. 

“An bhfuil ocras ort?” a dúirt Baba. 

“Tá mé stiúgtha,” a dúirt Jimmy. 

 

 
 
Shiúil siad síos go dtí Aerfort Aer Árann. Nuair a bhí siad ag siúl síos ag an 

aerfort, chonaic siad an capall King Kong agus capall eile in éineacht leis. 

D’fhiafraigh Taidhgín de Jimmy an raibh a fhios aige cé leis an capall.  

Dúirt Jimmy gur aithnigh sé King Kong ach nár aithnigh sé an ceann eile.  

“Glaofaidh muid Kong King ar an gcapall sin mar sin,” a dúirt Taidhgín. Thug 

siad leo é agus síos leo go dtí an t-aerfort ar na capaill.  

Roinn Taidhgín na sausage rolls agus na milseáin le Jimmy. Bhí siad ag 

breathnú ar na heitleáin ag teacht agus ag imeacht. Bhí siad ar mhuin na muice! 

Nuair a bhí siad ag ithe, cé a tháinig ach Cóilín an tOráiste le hata nua air agus é 

fós ag caoineadh. 



“Ná habair gur tusa atá ann aríst!” a dúirt Jimmy. Ag an bpointe sin chonaic 

Taidhgín Cóilín, chuir sé suas a dhá lámh os comhair a dhá shúil agus thosaigh 

sé féin ag caoineadh. 

“Sea, mise an duine ar leis an Ferrari a ghoid sibh!’’ a scread sé. Bhí sé chomh 

holc go raibh gail ag teacht amach as a chluasa - ní raibh sé oráiste ní ba mhó. 

Bhí sé dearg. Cóilín an Tomato a bhí anois ann!  

 

 
 



Chuala siad torann ag teacht ón mbóthar. Chonaic siad an Ferrari dearg agus 

Bláithín á thiomáint. Bhí sí ag dul ninety! 

Chuaigh sí síos chomh fada leo ag an aerfort. Nuair a chonaic Cóilín í ag 

tiomáint an Ferrari dearg, dúirt sé “Hé, gabh amach as mo charr!!”  

Bhreathnaigh Bláithín ar Chóilín agus ní fhaca sí an sconsa a bhí amach roimpi 

agus chrasháil sí isteach ann.  

Nóiméad ina dhiaidh sin tháinig na Gardaí agus fuair Cóilín speeding ticket. 

D’éirigh sé níos deirge. Cóilín an Sú Talún a bhí anois ann. 

 

 



 
Thosaigh sé ag caoineadh. Rith sé suas an bóthar le héalú ó na Gardaí mar nach 

raibh sé ag iarraidh an t-airgead a íoc, ansin d’aithnigh na Gardaí Taidhgín agus 

Jimmy. 

“Beidh tusa agus Jimmy sa bpríosún ar feadh caoga bliain,’’ a dúirt na Gardaí le 

Taidhgín. 

“Fan soicind,’’ a dúirt Taidhgín. Chuir sé lámh ina phóca agus tharraing sé 

amach an Get Out of Jail Free Card. Ansin chuir duine de na Gardaí lámh síos 

ina phóca féin agus tharraing sé amach Uno Reverse Card.  

Cheap Bláithín í féin go raibh sí ag dul sa bpríosún agus tharraing sí féin amach 

Uno Reverse Card! Chroch sí léi na sausage rolls a bhí fágtha agus síos léi ag 

an trá.  

Chaith na Gardaí Taidhgín agus Jimmy isteach sa gcarr agus thug siad chomh 

fada leis an bpríosún iad. Ní fhaca siad Conamara arís go deo! 

 

 
 

 

 

AN DEIREADH 

 



Rang 5 

Scoil Sailearna,  

Na hAille,  

Indreabhán,  

Co. na Gaillimhe 

 

Christopher Ó Conaire 

Cuán Canny 

Diarmaid Mac Réamoinn 

Jamie Ó Thuathail 

Peadar Ó hAinmhire 

Reuben Ó Cionnaith 

Sebastian Noble 

Seánie Moore 

Ciara Ní Chúláin 

Emma Dwyer 

Iseult Ní Ghibne 

Keira Ní Dhunaird 

Laura Keady 

Maia Meadhbh Ní Thuairisg 

Róisín Ní Fhlatharta 

Shannon Ní Chonghaile 

Sophia Grace Ní Thuathail 

 

Múinteoir: Aodán Ó Curraoin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rang 4,  

Scoil Éinne,  

An Spidéal,  

Co. na Gaillimhe  

 

Abbie Allen Eden 

Cúilfhionn Cahoon 

Megan Ní Choistealbha 

Ailbhe Ní Chonaill 

Aifric Ní Churraoin  

Conall Ó Conghaile 

Seán Ó Conghaile 

Daniel Cox 

Eoghan Donoghue 

Tadhg Duggan 

Oisín Ó Flatharta 

Rian Ó Flatharta 

Jim Ó Máirtín 

Isaac Ó Maoláin  

Georgie Melia 

Ríona Ní Mhaoláin 

Lucy Ní Mhurchú  

Cúán Ó Murchú 

Noah Nally 

Hana Rosie Nasri  

Ella Naughton 

Tomaí Ó Neachtain 

Joseph Ó Raghallaigh  

 

Múinteoir: Aedín Ní Loideáin 

Cúntóir Ranga: Bernie Uí Chualáin  

 

 

 

 

 

 



Rang 4, 

Scoil Náisiúnta na bhForbacha,  

Na Forbacha,  

Co. na Gaillimhe  

 

Lily-Mai Nic an Bhaird 

Emma Ní Bhroin 

Séamus Ó Céidigh 

Rian Ó Cléirigh 

Ben-Eoghan Ó Comhraí 

Shane Ó Conaire 

Seán Ó Conghaile 

Aaron O Connor 

Chloe O Connor 

Rebecca Curran 

Daniel Ó Curraoin 

Oisín De Faoite 

Saoirse De Foaite 

Ríona Ní Fhátharta 

Ella Ó Flatharta 

Fionn Mac Gillachadhain 

Caoilainn Ní Ghiollagáin 

Cameron Harris 

Alanna Hayes 

Cailin-Rose Mc Hugh 

Tara Keady Kearns 

Aoibhí Kent 

Liam Ó Leaoire 

Niall Ó Leaoire 

Aisling Ní Mhathúna 

Grace Ní Mhistéil 

Silín Monahan 

Thomas Ó Murchú 

Ayse Ozbiner 

Luke Rice 

Luke Ó Tuathail 

Jamie Williams 

 

Múinteoir: Caroline Ní Chonghaile  

 



Rang 4,5,6 

Scoil Cholmcille,  

Ros a’Mhíl, 

Baile na hAbhann,  

Co. na Gaillimhe 

 

Alex Mac Donnacha 

Aoibhin Ní Shéaghdha 

Autumn Ní Chonghaile 

Cian Mac Donnacha 

Eabhan Breathnach 

Liam James Moylan 

Méadhbh Ní Chnáimhín 

Shane Herbert 

Siobhán Nic Dhonnacha 

Sorcha Ní Shuilleabháin 

Luca Mac Con Iomaire 

Lauren Dillon-Broc 

Éabha Ní Chéide 

Donnacha Ó Cualáin 

Caolán Castillo Keating 

Aoife Ní Nia 

Aoife Ní Chonchubhair 

Abigail Ní Chnaimhín 

Abbey Ní Rainne 

Seán Mac Donnacha 

Ruadhán Ó Maoileoin 

Ríona Ní Fhatharta 

Feichín Ó Floinn 

Eibhlín Ní Dhonnachadha 

Ailbhe Ní Chadhain 

 

Múinteoir: Mícheál A. Ó Loideáin  

 

 

 

 



Rang 6,  

Scoil Cholmcille,  

An Tulach,  

Baile na hAbhann,  

Co. na Gaillimhe  

 

Danielle O Mahoney 

Oscar Ó Tuairisg 

Sadhbh Ó Rourke 

Aisling Ní Dhonnchadha 

Fiach Breathnach 

Cillian Ó Ceallaigh 

Mártan Ó Cualáin 

Róise Ní Scanláin 

Emma Nic Dhonnacha 

Laoise Nic Shéamais 

 

Múinteoir: Seán Denvir  

 


