
CÚPLA
le hÓgie Ó Céilleachair

Muintir  Teannas 

Grá  Éad  Coimhlint  Déagoirí 

Easaontas 



Ógie Ó Céilleachair

Bhí sí cúig bliana déag d'aois.
Ba chailín álainn/staidéarach í.

Bhí sí craiceálta i ndiaidh capall.
gafa leis an gcispheil

Ceol Gaelach nó ceol clasaiceach a rogha ceoil
Níor chuir na buachaillí aon suim in Éile

Níor chaith Éile aon smideadh.
Thaitin obair scoile lena cairde

Ag fanacht lena hathair…. rinne sí a cuid obair bhaile agus
roinnt staidéar.

Bhí cúig bliana déag d'aois.
B’fhuath léi ainmhithe.

Bhí sí craiceálta i ndiaidh éadaí, bróga, smideadh.
Bhí na buachaillí craiceálta i ndiaidh Sharon.

Ceol R&B, hip-hop agus rap a rogha ceoil
Thaitin na buachaillí lena cairde, 

Ag fancht lena hathair….d'fhéach sí ar chosa na
mbuachaillí.

CÚPLA - 1
Máiréad Uí Bhraonáin -

máthair/bean céile

Timmy Ó Braonáin 
-athair/fear céile

Éile Uí Bhraonáin - iníon/deirfiúr

Sharon Uí Bhraonáin - iníon/deirfiúr

Theastaigh páiste 
aonair uathu

buartha faoi Sharon
imníoch

ag smaoineamh
teannas idir í féin & Timmy?

múinteoir
traenálaí

leasainm - Timmy Tíógair
D'imir sé iománaíocht leis an

gcontae



CÚPLA - 2
Ógie Ó Céilleachair

Jack de Grás - buachaill Sharon 

Éile Uí
Bhraonáin

Sharon Uí Bhraonáin 

Thaitin Charlie go mór léi.
Ní raibh Sharon ródheas léi le déanaí.

D’inis Éile na scéalta seo do Charlie gach
tráthnóna tar éis na scoile.

Bhí an ghráin dhearg aici ar Jack.
Ní raibh sí sásta go raibh Sharon ag 

 bualadh  le Jack. 
Chuir Sharon iachall uirthi bréaga a insint

dá  tuismitheoirí.

Ní raibh Sharon ródheas le hÉile.
Thosaigh sí ag crochadh timpeall le roinnt cailíní

ón mbaile mór.
Bhí Sharon ag  bualadh le Jack.

D'inis sí bréaga dá máthair.
Chuir sí iachall ar Éile bréaga a insint  di freisin.

Bhí sé níos sine ná na cailíní.
sciorr sé timpeall na háite sa Honda Civic beag le
ceol ard techno á sheinm aige agus gan aird aige

ar aon rud seachas é féin. 
Bhí sé ag siúl amach le Sharon



CÚPLA - 3
Ógie Ó Céilleachair

Timmy 

Éile Uí
Bhraonáin

Sharon Uí Bhraonáin 

Chuir iompar Sharon imní uirthi.
Bhris sí rialacha na scoile chun aire a thabhairt do

Sharon.
Bhí sí buartha faoi Sharon.

Chaith Sharon go leor ama ar a cuid smidiú agus
gruaig.

Chaith sí roinnt ama faoin tor chun bualadh le
buachaill eile - Jimmy.

Rinne sí coinne leis ag Scoil na mBráithre.
Nuair a shroich sí an tseanbhotháin bhain preab

aisti.
Bhí a Daid Jimmy ag pógadh Iníon de Clár.

Theith sí ar an toirt.
 

Bhí sé ag pógadh Iníon de Clár sa seanbhotháin ar scoil.
Chonaic Sharon iad agus bhí sí trína chéile.

Ní fhaca sé Sharon ach chuala sé fón ag bualadh.
Cheap sé go raibh an t-ádh orthu nár rug aon duine orthu.

Iníon de Clár



CÚPLA - 4
Ógie Ó Céilleachair

Timmy 

Éile Uí
Bhraonáin

Sharon Uí Bhraonáin 

Bhí sí fós buartha faoi Sharon.
Labhair sí le Charlie go minic.

Bhí Sharon géar léi.
Níor thaitin léi bréaga a insint dá hathair.

D'éist sí leo óna seomra nuair a tháinig Sharon
abhaile agus í ar meisce.

Dinis sí bréaga faoin tionscadal arís.
Bhuail sí le Jack agus bhí said ag ól alcól.
Nuair a tháinig sí ar ais bhí sí ar meisce.

Bhí sí drochbhéasach ag caint lena tuismitheoirí.
Thit sí ar an úrlár.

Ba léir go raibh sí trína chéile
 

Máiréad

Jack

Buartha
Imníoch

Feargach



CÚPLA - 5
Ógie Ó Céilleachair

Timmy 

Éile Uí
Bhraonáin

Sharon Uí Bhraonáin 

Julie

Dúirt Timmy go scriosfaí a gclann dá leanfadh
Sharon ar aghaidh mar a bhí sí.

Bhí sí sásta lena scrúdú.
D'oibrigh sí go dian ar scoil.

Níor thaitin iompar Sharon léi in aon chor.
 

Bhí sí trína chéile faoina hathair.
Fuair sí 21% sa scrúdú.

Cheap sí gur 'saddo' agus 'swot' í Éile. 
Bheartaigh sí ar dhul ag rógaireacht sa rang tíreolais.

Chaith sí mála Julie amach an fhuinneog agus ansin bhrúigh sí
Julie amach an fhuinneog freisin.

Chuir sí gliú ar an nglantóir agus bhí deora i súile an mhúinteora.
Rinne sí dearmad ar a cuid fadhbanna le linn an ranga sin.

 
 
 

Chaith Sharon a mála amach an
fhuinneog.

Ba léir go ndearna sí é go minic mar
dúirt sí 'ah no...arís'.

Bhrúigh Sharon í amach an fhuinneog
freisin. 

Phléasc gach duine amach ag gáire.
Bhí fearg an domhain uirthi.

 



CÚPLA - 6
Ógie Ó Céilleachair

Timmy 

Éile Uí
Bhraonáin

Sharon Uí Bhraonáin 
D'fhan sí amach gach oíche agus tháinig sí abhaile i gcarranna

difriúla.
Thug Timmy íde béil di mar bhí a Mam buartha.

Bhagair Sharon go raibh scéalta aici faoin seanbhothán ar scoil.
Bhuail Timmy í agus fuair sí íde béil óna Mam freisin.

Labhair sí le searbhas agus í caint lena deirfiúr.
Chaith sí a cuid ama ar scoil ag féachaint amach an fhuinneog nó

ag cur isteach ar dhaltaí eile.
Ba mhaith léí dul chuig dioscó lena cairde.

Bhí Sharon ag bualadh le John, Tommy, Jason agus Pete freisin.
Níor thug a Mam cead di dul chuig an dioscó ach bhagair sí a Daid

chun cead agus airgead a thabhairt di. 
 
 
 
 

Máiréad

Bhí sí buartha faoi Sharon. 
Labhair sí le Charlie go minic fúithi.

D'oibrigh sí go dian ar scoil.
Bhí a fhios aici go raibh rud éigin mícheart.

 
 

Ní raibh sé ag caint le Sharon.
Níor labhair sé lena bhean go minic.

Ní raibh cómhrá ceart eatarthu le trí mhí anuas.
Bhuail sé Sharon nuair a bhagair sí é.

Tar éis an argóint, fuair sé téasc ó Bhláithín ach níor
fhreagair sé í.

Bhí ionadh air go raibh a iníon á chur faoi dhúmhál.
Thug sé síob do Sharon roimh an dioscó agus ansin

chuaigh sé chuig teach Bláithín.

Bhí sí buartha faoi Sharon.
Níor labhair sí le Timmy go minic.

Thug sí íde béil do Sharon
Dhiúiltigh sí do Sharon dul chuig an dioscó.
Bhí ionadh uirthi nuair a dúirt Timmy gur

thug sé cead do Sharon dul ann.
 



Timmy 

Mícheál Ó Laoire

Máiréad

Sheol sé téacs chuig Sharon.
Ba chol ceathrar é le Jimmy agus theastaigh uaidh bualadh léi.

Dar le Sharon, ní raibh sé dathúil.
Bhí BMW gorm aige agus cheannaigh sé creidmheas do Sharon.

Éile Uí
Bhraonáin Ní raibh Éile sásta nuair a dúirt a tuismitheoirí go

raibh uirthi dul ar chúrsa Gaeltachta.
Ba mhaith léi post samhraidh a fháil leis an tréidlia.

B'fhearr léi fanacht sa bhaile.
Thosaigh na scrúduithe agus bhí ag éirí go maith léi.

Bhí sí fós buarta faoina deirfiúr.
 
 

CÚPLA - 7
Ógie Ó Céilleachair

Sharon Uí Bhraonáin  Bhí sí sásta nuair a dúirt a tuismitheoirí go raibh uirthi dul ar
chúrsa Gaeltachta.

Smaoinigh sí ar na buachaillí dathúla a bheadh ann.
Thosaigh na scrúduithe agus shocraigh Sharon chun roinnt

staidéar a dhéanamh.
Fuair sí téacs ó Mhícheál Ó Laoire.

Cheap sí nach raibh sé dathúil.
Cheannaigh sé creidmheas di, áfach

Bhí Jimmy agus Máiréad sa seomra suí ag féachaint ar an teilifís.
Mar ab ghnách, níor labhair said le chéile agus bhí siad míchompordach.

Mhúch Máiréad an teilifís agus dúirt sí leis go raibh sí buartha faoina gcaidreamh.
D'aontaigh Timmy go raibh rud éigin mícheart agus d'adhmhaigh sé di go raibh sé faoi bhrú ar scoil.

Shocraigh sé chun na cailíní a sheoladh ar chúrsa Gaeltachta agus ansin beadh seans acu labhairt
faoina trioblóidí.



Timmy 

Mícheál Ó Laoire

Máiréad

Sheol sé téacs chuig Sharon.
Ba chol ceathrar é le Jimmy agus theastaigh uaidh bualadh léi.

Dar le Sharon, ní raibh sé dathúil.
Bhí BMW gorm aige agus cheannaigh sé creidmheas do Sharon.

Éile Uí
Bhraonáin Ní raibh Éile sásta nuair a dúirt a tuismitheoirí go

raibh uirthi dul ar chúrsa Gaeltachta.
Ba mhaith léi post samhraidh a fháil leis an tréidlia.

B'fhearr léi fanacht sa bhaile.
Thosaigh na scrúduithe agus bhí ag éirí go maith léi.

Bhí sí fós buarta faoina deirfiúr.
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Sharon Uí Bhraonáin  Bhí sí sásta nuair a dúirt a tuismitheoirí go raibh uirthi dul ar
chúrsa Gaeltachta.

Smaoinigh sí ar na buachaillí dathúla a bheadh ann.
Thosaigh na scrúduithe agus shocraigh Sharon chun roinnt

staidéar a dhéanamh.
Fuair sí téacs ó Mhícheál Ó Laoire.

Cheap sí nach raibh sé dathúil.
Cheannaigh sé creidmheas di, áfach

Bhí Jimmy agus Máiréad sa seomra suí ag féachaint ar an teilifís.
Mar ab ghnách, níor labhair said le chéile agus bhí siad míchompordach.

Mhúch Máiréad an teilifís agus dúirt sí leis go raibh sí buartha faoina gcaidreamh.
D'aontaigh Timmy go raibh rud éigin mícheart agus d'adhmhaigh sé di go raibh sé faoi bhrú ar scoil.

Shocraigh sé chun na cailíní a sheoladh ar chúrsa Gaeltachta agus ansin beadh seans acu labhairt
faoina trioblóidí.



Timmy 

Máiréad

D'fhan Timmy agus Máiréad in óstán agus iad ar a slí abhaile.
Bhí béile deas acu le chéile agus thosaigh siad ag caint faoina gcuimhní

iontacha.
Ba ghearr go raibh siad ag caint agus ag gáire le chéile.

D'ól siad deochanna sa bhéar.
Sheol Timmy téasc chuig Bláithín ag cur deireadh lena caidreamh agus

dhiúltaigh sé glao uaithi freisin.
Chuir sé an seomra in áirithe ar feadh seachtain agus tháinig feabhas ar a

gcaidreamh.
Bhraith Timmy ciontach agus nuair a chuir Máiréad ceist air faoina fhón póca

dúirt sé go raibh an Comhairle Contae ag cur glao air.
Oíche amháin thosaigh sé ag ól agus d'adhmhaigh sé do Mháiréad faoina bhean

eile.
Ar ndóigh bhí Máiréad trína chéile agus dúirt sí gur cheart dóibh scaradh ar

feadh tamaill
 

Bhí áthas uirthi nuair a shroich sí an Ghaeltacht mar bhí cúirt
cispheile ann.

D'aithin sí roinnt cailíní ó fhoireann cispheile eile.
Bhí ionadh uirthi nuair a shuigh Sharon in aice léi sa rang.

Thaitin na cluichí go mór léi.
 
 

Ní raibh Sharon sásta in aon chor mar bhí níos mó cailíní ann ná
buachaillí agus ní raibh na buachaillí dathúil.

Bhí díomá uirthi mar bhí uirthi seomra a roinnt.
Labhair sí lena bean an tí le fearg agus dúirt sí go raibh 'madam

ceart' acu.
D'inis Sharon bréag di agus lig sí uirthi nach raibh fón aici.

Agus na daltaí eile ag imirt spóirt bhuail sí le cailíní cosúil léi féin.
 

Sharon Uí Bhraonáin 

CÚPLA - 8
Ógie Ó Céilleachair

Éile Uí
Bhraonáin



Sharon Uí Bhraonáin 

Bhí áthas ar Sharon agus a cara nua Jane mar bhí buachaillí
dathúla ag an gcéilí ó Bhaile Átha Cliatha.

Thug a múinteoir íde béil dóibh mar bhí said ag pleidhcíocht.
Bhuail said leis na buachaillí agus chuaigh said amach chun

toitíní a chaitheamh.
Rug an múinteoir orthu ach shleamhnaigh Jamie nóta di ag

iarraidh bualadh léi an oíche sin.
Dhiúltaigh di na gréithe a dhéanamh agus í ar ais sa teach

mar níor ith sí aon rud.
D'fhág sí na gréithe do chailín eile agus shuigh sí ar chathaoir

ag féachaint uirthi.
D'imigh sí amach an fhuinneog an oíche sin chun bualadh le

Jamie.
Bhí haisis aige agus ba mhaith le Sharon triail a bhaint as.

Rug an príomhoide orthu áfach.
Chaith Sharon agus a cairde a gcuid ama ag magadh daoine

eile agus ag pleidhcíocht ag an gcéilí.
Bhuail sí a deirfiúr agus leag sí í ar an talamh.

Shrac sí a cuid gruaige freisin.
Chuir na múinteoirí stop ar an troid.

 
 
 
 
 

Chuala sí faoi Sharon agus an haisis ó Cáit. 
Dúirt Cáit léi gur chuir Sharon an haisis ina béal nuair a d'iarr

an príomhoide uaithi é a thabhairt dó.
Bhain Éile taitneamh as an céilí sa halla.

Bhain taom feirge í mar bhí Sharon ag pleidhcíocht.
Ghlaoigh sí 'cailín sráide' uirthi.

Tharla troid eatarthu.
 
 

Éile Uí
Bhraonáin

CÚPLA - 9
Ógie Ó Céilleachair



Sharon Uí Bhraonáin 
Chuaigh sí ar ais go dtí an teach gan labhairt le héinne.

Rinne sí iarracht teagmháil a dhéanamh le roinnt buachaillí.
Bhí díomá uirthi nuair a chuala sí Sinéad sa chúlra agus í ag caint le

Jack.
Chuir sí glao ar seisear buachaillí.

Sa deireadh bhí uirthi glacadh le Mícheál Ó Laoire.
Dúirt sé go mbaileoidh sé ina BMW í agus nuair a shroich sé  bhí

buidéal vodca aige.
D'ól sí vodca leis agus shlog sí siar piollaí  a bhí aige freisin,

Go ghairid ina dhiaidh sin cheap sí go raibh sí i ngrá leis.
D'iarr sí air an carr a thiomáint.

Bhí an carr ag dul róthapa - 200 cileaméadar san uair.
Bhuail sí caora agus bhris sí amach ag gáire.

Bhí lánsolas á lasadh aici.
Splanc an carr a bhí ag teacht a soilse.

Bhrúigh sí Micheál nuair a rinne sé iarracht na soilse a mhúcadh.
Ansin tharla timpiste uafásach.

 
 
 
 
 

Fuair sé glao ón
bpríomhoide ag rá go

raibh drochscéal aige do.
Thug sé aghaidh ar an

Ghaeltacht ansin.
 
 
 
 
 

Séamus Ó Ceallaigh -
Feirmeoir

Tháinig sé ann le buidéal vodca agus
roinnt piollaí.

Chuir sé brú uirthi an vodca a ól siar agus
ghlaoigh sé 'hunny bunny' uirthi.

Nuair a chuir sí ceist air faoi na piollaí
dúirt sé 'Feicfidh tú go gairid'

Rinne sé iarracht an lánsolas a mhúchadh.
Bhrúigh sé Sharon agus bhrúigh sí é.

Ansin bhí timpiste acu.
 

Micheál Ó Laoire

CÚPLA - 10
Ógie Ó Céilleachair

Timmy 

Tháinig feirmeoir Séamus Ó Ceallaigh ar láthair na timpiste.
Bhí an dá charr i smidiríní.

Tháinig fonn múisce air.
Bhí air caitheamh amach nuair a chonaic sé an fuil agus nuair

a fuair sé an boladh.
Chuir sé glao ar na seirbhísí éigeandála.



Dhúisigh Sharon san ospidéal.
Bhí a ceann ina roithléan agus bhí altra ann.
Ní raibh fhios aici cá raibh sí nó cad a tharla.

D'fhéach sí ar an teilifís agus bhí 25 Lúnasa scríofa air ach mí Iúil a bhí
ann dar léi.

Bhí imní uirthi mar ní raibh sí in ann a cosa ná a lámha a bhogadh ná
aon rud a rá.

Chabhraigh altra léi chun dul chuig an leithreas.
D'ardaigh said í isteach i gcathaoir rotha.

D'imigh siad chuig an otharcharr agus gach duine ag féachaint uirthi le
trua.

Ní raibh sí in ann féachaint ar a máthair ná Éile.
D'fhéach sí ar leac uaighe a Daid agus bhí leac uaighe eile ann -

Micheál.
Fuair siad bás ar an lá céanna.

Tháinig Éile chuig an t-ospidéal chun labhairt le Sharon faoin
timpiste.

Bhí uirthi cabhair a thabhairt dá máthair mar baineadh a cos
chlé di san obráid.

Níor ghlac sí le comhairle an dochtúir faoina deirfiúr.
Bhrúigh Éile cathaoir Sharon isteach sa reilg agus lean a

máthair iad.
 
 

Timmy & Micheál

Sharon Uí Bhraonáin 

Éile Uí
Bhraonáin

Máiréad

CÚPLA - 11
Ógie Ó Céilleachair

Bhí uirthi maidí croise a úsáid.
Baineadh a cos chlé di san obráid.

Fuair an beirt acu bás sa timpiste.
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Jack de Grás - buachaill Sharon 

Éile Uí
Bhraonáin

Sharon Uí Bhraonáin 

Thaitin Charlie go mór léi.
Ní raibh Sharon ródheas léi le déanaí.

D’inis Éile na scéalta seo do Charlie gach
tráthnóna tar éis na scoile.

Bhí an ghráin dhearg aici ar Jack.
Ní raibh sí sásta go raibh Sharon ag 

 bualadh  le Jack. 
Chuir Sharon iachall uirthi bréaga a insint

dá  tuismitheoirí.

Ní raibh Sharon ródheas le hÉile.
Thosaigh sí ag crochadh timpeall le roinnt cailíní
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Bhí Sharon ag  bualadh le Jack.
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Timmy 

Éile Uí
Bhraonáin

Sharon Uí Bhraonáin 

Chuir iompar Sharon imní uirthi.
Bhris sí rialacha na scoile chun aire a thabhairt do

Sharon.
Bhí sí buartha faoi Sharon.

Chaith Sharon go leor ama ar a cuid smidiú agus
gruaig.

Chaith sí roinnt ama faoin tor chun bualadh le
buachaill eile - Jimmy.

Rinne sí coinne leis ag Scoil na mBráithre.
Nuair a shroich sí an tseanbhotháin bhain preab

aisti.
Bhí a Daid Jimmy ag pógadh Iníon de Clár.

Theith sí ar an toirt.
 

Bhí sé ag pógadh Iníon de Clár sa seanbhotháin ar scoil.
Chonaic Sharon iad agus bhí sí trína chéile.

Ní fhaca sé Sharon ach chuala sé fón ag bualadh.
Cheap sé go raibh an t-ádh orthu nár rug aon duine orthu.

Iníon de Clár
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Éile Uí
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Julie
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Sharon ar aghaidh mar a bhí sí.

Bhí sí sásta lena scrúdú.
D'oibrigh sí go dian ar scoil.

Níor thaitin iompar Sharon léi in aon chor.
 

Bhí sí trína chéile faoina hathair.
Fuair sí 21% sa scrúdú.

Cheap sí gur 'saddo' agus 'swot' í Éile. 
Bheartaigh sí ar dhul ag rógaireacht sa rang tíreolais.

Chaith sí mála Julie amach an fhuinneog agus ansin bhrúigh sí
Julie amach an fhuinneog freisin.

Chuir sí gliú ar an nglantóir agus bhí deora i súile an mhúinteora.
Rinne sí dearmad ar a cuid fadhbanna le linn an ranga sin.

 
 
 

Chaith Sharon a mála amach an
fhuinneog.

Ba léir go ndearna sí é go minic mar
dúirt sí 'ah no...arís'.

Bhrúigh Sharon í amach an fhuinneog
freisin. 

Phléasc gach duine amach ag gáire.
Bhí fearg an domhain uirthi.
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Timmy 

Éile Uí
Bhraonáin

Sharon Uí Bhraonáin 
D'fhan sí amach gach oíche agus tháinig sí abhaile i gcarranna

difriúla.
Thug Timmy íde béil di mar bhí a Mam buartha.

Bhagair Sharon go raibh scéalta aici faoin seanbhothán ar scoil.
Bhuail Timmy í agus fuair sí íde béil óna Mam freisin.

Labhair sí le searbhas agus í caint lena deirfiúr.
Chaith sí a cuid ama ar scoil ag féachaint amach an fhuinneog nó

ag cur isteach ar dhaltaí eile.
Ba mhaith léí dul chuig dioscó lena cairde.

Bhí Sharon ag bualadh le John, Tommy, Jason agus Pete freisin.
Níor thug a Mam cead di dul chuig an dioscó ach bhagair sí a Daid

chun cead agus airgead a thabhairt di. 
 
 
 
 

Máiréad

Bhí sí buartha faoi Sharon. 
Labhair sí le Charlie go minic fúithi.

D'oibrigh sí go dian ar scoil.
Bhí a fhios aici go raibh rud éigin mícheart.

 
 

Ní raibh sé ag caint le Sharon.
Níor labhair sé lena bhean go minic.

Ní raibh cómhrá ceart eatarthu le trí mhí anuas.
Bhuail sé Sharon nuair a bhagair sí é.

Tar éis an argóint, fuair sé téasc ó Bhláithín ach níor
fhreagair sé í.

Bhí ionadh air go raibh a iníon á chur faoi dhúmhál.
Thug sé síob do Sharon roimh an dioscó agus ansin

chuaigh sé chuig teach Bláithín.

Bhí sí buartha faoi Sharon.
Níor labhair sí le Timmy go minic.

Thug sí íde béil do Sharon
Dhiúiltigh sí do Sharon dul chuig an dioscó.
Bhí ionadh uirthi nuair a dúirt Timmy gur

thug sé cead do Sharon dul ann.
 



Timmy 

Mícheál Ó Laoire

Máiréad

Sheol sé téacs chuig Sharon.
Ba chol ceathrar é le Jimmy agus theastaigh uaidh bualadh léi.

Dar le Sharon, ní raibh sé dathúil.
Bhí BMW gorm aige agus cheannaigh sé creidmheas do Sharon.

Éile Uí
Bhraonáin Ní raibh Éile sásta nuair a dúirt a tuismitheoirí go

raibh uirthi dul ar chúrsa Gaeltachta.
Ba mhaith léi post samhraidh a fháil leis an tréidlia.

B'fhearr léi fanacht sa bhaile.
Thosaigh na scrúduithe agus bhí ag éirí go maith léi.

Bhí sí fós buarta faoina deirfiúr.
 
 

CÚPLA - 7
Ógie Ó Céilleachair

Sharon Uí Bhraonáin  Bhí sí sásta nuair a dúirt a tuismitheoirí go raibh uirthi dul ar
chúrsa Gaeltachta.

Smaoinigh sí ar na buachaillí dathúla a bheadh ann.
Thosaigh na scrúduithe agus shocraigh Sharon chun roinnt

staidéar a dhéanamh.
Fuair sí téacs ó Mhícheál Ó Laoire.

Cheap sí nach raibh sé dathúil.
Cheannaigh sé creidmheas di, áfach

Bhí Jimmy agus Máiréad sa seomra suí ag féachaint ar an teilifís.
Mar ab ghnách, níor labhair said le chéile agus bhí siad míchompordach.

Mhúch Máiréad an teilifís agus dúirt sí leis go raibh sí buartha faoina gcaidreamh.
D'aontaigh Timmy go raibh rud éigin mícheart agus d'adhmhaigh sé di go raibh sé faoi bhrú ar scoil.

Shocraigh sé chun na cailíní a sheoladh ar chúrsa Gaeltachta agus ansin beadh seans acu labhairt
faoina trioblóidí.



Timmy 

Máiréad

D'fhan Timmy agus Máiréad in óstán agus iad ar a slí abhaile.
Bhí béile deas acu le chéile agus thosaigh siad ag caint faoina gcuimhní

iontacha.
Ba ghearr go raibh siad ag caint agus ag gáire le chéile.

D'ól siad deochanna sa bhéar.
Sheol Timmy téasc chuig Bláithín ag cur deireadh lena caidreamh agus

dhiúltaigh sé glao uaithi freisin.
Chuir sé an seomra in áirithe ar feadh seachtain agus tháinig feabhas ar a

gcaidreamh.
Bhraith Timmy ciontach agus nuair a chuir Máiréad ceist air faoina fhón póca

dúirt sé go raibh an Comhairle Contae ag cur glao air.
Oíche amháin thosaigh sé ag ól agus d'adhmhaigh sé do Mháiréad faoina bhean

eile.
Ar ndóigh bhí Máiréad trína chéile agus dúirt sí gur cheart dóibh scaradh ar

feadh tamaill
 

Bhí áthas uirthi nuair a shroich sí an Ghaeltacht mar bhí cúirt
cispheile ann.

D'aithin sí roinnt cailíní ó fhoireann cispheile eile.
Bhí ionadh uirthi nuair a shuigh Sharon in aice léi sa rang.

Thaitin na cluichí go mór léi.
 
 

Ní raibh Sharon sásta in aon chor mar bhí níos mó cailíní ann ná
buachaillí agus ní raibh na buachaillí dathúil.

Bhí díomá uirthi mar bhí uirthi seomra a roinnt.
Labhair sí lena bean an tí le fearg agus dúirt sí go raibh 'madam

ceart' acu.
D'inis Sharon bréag di agus lig sí uirthi nach raibh fón aici.

Agus na daltaí eile ag imirt spóirt bhuail sí le cailíní cosúil léi féin.
 

Sharon Uí Bhraonáin 
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Éile Uí
Bhraonáin



Sharon Uí Bhraonáin 

Bhí áthas ar Sharon agus a cara nua Jane mar bhí buachaillí
dathúla ag an gcéilí ó Bhaile Átha Cliatha.

Thug a múinteoir íde béil dóibh mar bhí said ag pleidhcíocht.
Bhuail said leis na buachaillí agus chuaigh said amach chun

toitíní a chaitheamh.
Rug an múinteoir orthu ach shleamhnaigh Jamie nóta di ag

iarraidh bualadh léi an oíche sin.
Dhiúltaigh di na gréithe a dhéanamh agus í ar ais sa teach

mar níor ith sí aon rud.
D'fhág sí na gréithe do chailín eile agus shuigh sí ar chathaoir

ag féachaint uirthi.
D'imigh sí amach an fhuinneog an oíche sin chun bualadh le

Jamie.
Bhí haisis aige agus ba mhaith le Sharon triail a bhaint as.

Rug an príomhoide orthu áfach.
Chaith Sharon agus a cairde a gcuid ama ag magadh daoine

eile agus ag pleidhcíocht ag an gcéilí.
Bhuail sí a deirfiúr agus leag sí í ar an talamh.

Shrac sí a cuid gruaige freisin.
Chuir na múinteoirí stop ar an troid.

 
 
 
 
 

Chuala sí faoi Sharon agus an haisis ó Cáit. 
Dúirt Cáit léi gur chuir Sharon an haisis ina béal nuair a d'iarr

an príomhoide uaithi é a thabhairt dó.
Bhain Éile taitneamh as an céilí sa halla.

Bhain taom feirge í mar bhí Sharon ag pleidhcíocht.
Ghlaoigh sí 'cailín sráide' uirthi.

Tharla troid eatarthu.
 
 

Éile Uí
Bhraonáin
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Sharon Uí Bhraonáin 
Chuaigh sí ar ais go dtí an teach gan labhairt le héinne.

Rinne sí iarracht teagmháil a dhéanamh le roinnt buachaillí.
Bhí díomá uirthi nuair a chuala sí Sinéad sa chúlra agus í ag caint le

Jack.
Chuir sí glao ar seisear buachaillí.

Sa deireadh bhí uirthi glacadh le Mícheál Ó Laoire.
Dúirt sé go mbaileoidh sé ina BMW í agus nuair a shroich sé  bhí

buidéal vodca aige.
D'ól sí vodca leis agus shlog sí siar piollaí  a bhí aige freisin,

Go ghairid ina dhiaidh sin cheap sí go raibh sí i ngrá leis.
D'iarr sí air an carr a thiomáint.

Bhí an carr ag dul róthapa - 200 cileaméadar san uair.
Bhuail sí caora agus bhris sí amach ag gáire.

Bhí lánsolas á lasadh aici.
Splanc an carr a bhí ag teacht a soilse.

Bhrúigh sí Micheál nuair a rinne sé iarracht na soilse a mhúcadh.
Ansin tharla timpiste uafásach.

 
 
 
 
 

Fuair sé glao ón
bpríomhoide ag rá go

raibh drochscéal aige do.
Thug sé aghaidh ar an

Ghaeltacht ansin.
 
 
 
 
 

Séamus Ó Ceallaigh -
Feirmeoir

Tháinig sé ann le buidéal vodca agus
roinnt piollaí.

Chuir sé brú uirthi an vodca a ól siar agus
ghlaoigh sé 'hunny bunny' uirthi.

Nuair a chuir sí ceist air faoi na piollaí
dúirt sé 'Feicfidh tú go gairid'

Rinne sé iarracht an lánsolas a mhúchadh.
Bhrúigh sé Sharon agus bhrúigh sí é.

Ansin bhí timpiste acu.
 

Micheál Ó Laoire
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Timmy 

Tháinig feirmeoir Séamus Ó Ceallaigh ar láthair na timpiste.
Bhí an dá charr i smidiríní.

Tháinig fonn múisce air.
Bhí air caitheamh amach nuair a chonaic sé an fuil agus nuair

a fuair sé an boladh.
Chuir sé glao ar na seirbhísí éigeandála.



Dhúisigh Sharon san ospidéal.
Bhí a ceann ina roithléan agus bhí altra ann.
Ní raibh fhios aici cá raibh sí nó cad a tharla.

D'fhéach sí ar an teilifís agus bhí 25 Lúnasa scríofa air ach mí Iúil a bhí
ann dar léi.

Bhí imní uirthi mar ní raibh sí in ann a cosa ná a lámha a bhogadh ná
aon rud a rá.

Chabhraigh altra léi chun dul chuig an leithreas.
D'ardaigh said í isteach i gcathaoir rotha.

D'imigh siad chuig an otharcharr agus gach duine ag féachaint uirthi le
trua.

Ní raibh sí in ann féachaint ar a máthair ná Éile.
D'fhéach sí ar leac uaighe a Daid agus bhí leac uaighe eile ann -

Micheál.
Fuair siad bás ar an lá céanna.

Tháinig Éile chuig an t-ospidéal chun labhairt le Sharon faoin
timpiste.

Bhí uirthi cabhair a thabhairt dá máthair mar baineadh a cos
chlé di san obráid.

Níor ghlac sí le comhairle an dochtúir faoina deirfiúr.
Bhrúigh Éile cathaoir Sharon isteach sa reilg agus lean a

máthair iad.
 
 

Timmy & Micheál

Sharon Uí Bhraonáin 

Éile Uí
Bhraonáin

Máiréad
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Bhí uirthi maidí croise a úsáid.
Baineadh a cos chlé di san obráid.

Fuair an beirt acu bás sa timpiste.


