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1
An Tobar
Sular leag mé súil riamh ar an mBean
Rua bhí sí cloiste agam. Tráthnóna tar éis
na scoile a bhí ann, bhí mé taobh amuigh
de theach tábhairne an Tobair agus a guth
binn le cloisteáil agam tríd an bhfuinneog
oscailte. Ar chúis éigin, nuair a tháinig
deireadh leis an amhrán agus nuair a
ardaíodh glórtha is gártha na bhfear arís
taobh istigh, níor choinnigh mé orm go
dtí an bácús ag iarraidh aráin mar a d’iarr
mo mháthair orm a dhéanamh, ach d’fhan
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mé taobh amuigh den teach tábhairne
le súil go bhfaighinn spléachadh ar an
amhránaí nuair a thiocfadh sí amach. Tar
éis tamaill osclaíodh an doras, ach níorbh
í an t-amhránaí a tháinig amach — bhí
mé in ann í a chloisteáil taobh istigh agus
í tosaithe ar an dara hamhrán — ach
cailín ard tanaí a raibh trilseáin fhada
dhonna uirthi agus meangadh mór geal
ar a héadan bricíneach. Bhí mála cnónna
ina glac aici agus í ag cangailt go sásta.
Thaispeáin sí an mála dom., agus shín
mé amach mo lámh. Líon sí lán mo ghlaic
dom, agus d’fhiafraigh sí go dána díom cé
mé féin agus cén aois mé.
‘Is aisteach an t-ainm é Mártan,’ ar sí,
nuair a d’inis mé di. ‘Níor chuala mé riamh
cheana é.’ D’inis sí dom gur Síle a bhí uirthi
féin agus go raibh sí ceithre bliana déag
d’aois. ‘Sin í mo mhama istigh ansin ag

10

gabháil fhoinn. Is í an t-amhránaí is fearr
ar domhan í. Tá go leor bonn óir agus
comórtas buaite aici. Is as Cill Dara
muid,’ ar sí ansin. ‘Lá éigin gabhfaimid ar
ais ann.’
D’fhan mé píosa léi ag doras an tí
tábhairne le súil go bhfaighinn amharc ar
a máthair, ach nuair a chonaic mé mo
mháthair féin ina seasamh i ndoras an tí
cheap mé go mb’fhearr dom slán a fhágáil
ag Síle agus coinneáil orm síos chuig an
mbácús.
I mBácús Uí Chianáin bhí bean an tí ina
seasamh ag an bhfuinneog agus í ag
gliúcaíocht amach ar an tsráid. Níor
chuala sí ag teacht isteach mé nó níor lig
sí uirthi gur airigh sí mé. Le fiosracht,
bhreathnaigh mé féin amach an fhuinneog go bhfeicfinn céard air a raibh sí ag
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breathnú. Seachas Síle, a bhí fós ina
seasamh san áit inar fhág mé í taobh
amuigh den teach tábhairne, ní raibh
deoraí sa tsráid.
Leis sin, tháinig bean mhór ramhar
isteach an doras ag puthaíl le saothar
anála agus mála mór siopadóireachta
aici.
‘Feicim an ceannín óg sin arís, iníon
na mná rua,’ arsa bean an tsiopa. ‘Nach
mór an náire é, an mháthair i dteach an
óil agus an iníon ag imeacht ar an tsráid.’
‘Chonaic mé ann inné í,’ arsa an bhean
ramhar. ‘Chaithfeadh sé go bhfuil siad
tagtha chun cónaithe anseo.’
‘As Cill Dara iad,’ arsa mise.
‘An ea, anois?’ arsa Bean Uí Chianáin.
‘Agus meas tú cén mí-ádh a thug anseo
iad?’
‘Is amhránaí an-mhaith í,’ arsa mise.
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D’iompaigh Bean Uí Chianáin thart de
gheit.
‘Muise, an ea? Agus nach agatsa atá an
t-eolas fúthu! D’fhéadfadh muid uilig a
bheith ag gabháil fhoinn agus ag ól sna
tithe ósta, nach bhféadfadh? Cá bhfágfadh
sé sin thusa! Céard a déarfadh do mháthair
bhocht leis sin anois!’
‘Sea, an créatúr,’ arsa an bhean ramhar.
‘Táim cinnte go bhfuil dóthain ar a haire
aici seachas tusa a bheith ag déanamh
imní di.’
‘Arán, an ea?’ a d’fhiafraigh Bean Uí
Chianáin díom agus an builín á leagan
ar an gcuntar aici.
‘Sea,’ arsa mise go maolchluasach. Thóg
mé an builín agus d’imigh mé de dheifir
as an siopa agus í ag fógairt i mo dhiaidh.
‘Agus ná feiceadh do mháthair bhocht
thú ag máinneáil thart ar dhoras an tí
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ósta nó bainfidh sí sceilp mhaith as do
chluas!’
Nuair a tháinig mé amach ar an tsráid
arís bhí Síle imithe.
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An Cheárta
Bhí mo mháthair sa chistin romham agus
í ag éisteacht leis an raidió. Tharla go raibh
sé luath go maith fós, agus nach raibh sí
tosaithe ag réiteach an dinnéir, bhuail mé
liom amach ar an tsráid arís. Ní raibh
amharc ar bith ar Shíle, ná ní raibh ceol ná
amhráin le cloisteáil ón teach tábhairne.
Bhí mé ar tí casadh ar ais go n-iarrfainn
cead ar Thomás Ó Conaire sa teach béal
dorais Cleasaí a thabhairt amach ag siúl,
nuair a chonaic mé i bhfíoríochtar na
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sráide í. Ní raibh a máthair ná duine ar
bith léi.
Choinnigh mé orm síos ina diaidh. Bhí
an coirnéal casta aici sular bhain mé bun
na sráide amach. Tháinig mé uirthi ar
deireadh taobh amuigh den gharáiste ag
bun an Bhóthair Mhóir. Áit atá ann ina
ndeisítear carranna. Ní raibh comhartha
ná tada ann, ach seancharranna de gach
uile chineál seasta ar an tsráid taobh
amuigh de dhoras mór oscailte an
gharáiste. Ba mhinic agus mé ag fanacht
ar bhus ansin a d’fheicinn fear mór in
éide oibre ghorm smeartha le hola agus
salachar, agus é cromtha os cionn cairr
éigin taobh amuigh den gharáiste.
Bhí Síle ina seasamh léi féin ag doras
mór an gharáiste an tráthnóna seo agus í
ag breathnú isteach. Chuaigh mé suas
chuici agus sheas mé lena taobh. Bhí
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boladh láidir ola agus peitril ar an áit. Ní
dúirt sí tada. Ní raibh deoraí sa gharáiste.
Bhí carr bainte ó chéile i lár an urláir, na
mílte píosaí miotail carntha lena taobh,
agus uirlisí éagsúla crochta de thairní ar
na ballaí. Ar an mballa thall bhí doras ar
oscailt agus bhí mé in ann casúireacht a
chloisteáil ó áit éigin ar chúl. Bhreathnaigh Síle orm agus tháinig meangadh
mór diabhlaíochta uirthi.
Gan tada a rá, ghluais sí isteach sa
gharáiste, agus amach tríd an doras ar a
chúl. Lean mé chomh fada leis an doras í
agus bhreathnaigh isteach.
Seomra mór dorcha a bhí ann ina raibh
ballaí cloiche agus tine lasta i dteallach a
bhí ardaithe den urlár. Faoi léas lag na
tine caitheadh solas preabach ar na
barraí fada miotail a bhí leagtha le balla
agus ar an teanchair is na pionsúir a bhí
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crochta ar thairní. Sa chúinne bhí umar
cloiche lán le huisce. Os cionn an
teallaigh bhí beirt fhear cromtha, agus
Síle ina seasamh taobh thiar díobh ag
breathnú. D’aithin mé an fear ba mhó
acu, fear an gharáiste. Bhí an chulaith
oibre ghorm chéanna air a d’fheicinn air
taobh amuigh den gharáiste. Fearín beag
déanta a bhí san oibrí a bhí in éineacht
leis.
Thóg an fear mór, an Gabha, bolg
leathair a bhí lena ais agus shéid ar an
tine leis. Nuair a bhí an tine adhainte aige
thóg sé barra beag tanaí iarainn le
pionsúr agus sháigh sa tine é. Mhothaigh
mé an teas ar m’éadan. D’fhan sé go raibh
an t-iarann ina chaor dhearg, ansin thóg
sé as an tine leis an teanchair é agus leag
sé anuas é ar inneoin mhór iarainn. Thóg
an fear óg an t-ord mór, bhuail buille de
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ar an iarann agus chuir aithinní is splancacha in aer. Chuaigh sé ag orlaíocht leis
an ord ar an iarann ansin go raibh sé
leata go maith aige. Bhreathnaigh an
Gabha siar thar a ghualainn orainn. Ní
dhearna sé aon iontas de go rabhamar
ann.
‘An t-ord beag,’ ar sé. ‘Thall ansin sa
chúinne.’
Rith an bheirt againn chuige ach bhí
sé aimsithe ag Síle romham. Rug sí léi é
agus shín chuige é. Thóg an Gabha an
t-ord uaithi agus chrom sé os cionn na
hinneoine arís.
Bhreathnaigh mé ar Shíle.
‘Bhí a fhios agatsa cá raibh sé,’ arsa
mise léi.
‘Bhí mé anseo cheana,’ ar sí.
Dúirt sí rud éigin eile ansin ach ní raibh
mé in ann í a chloisteáil. Bhí an Gabha
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tosaithe ag casúireacht leis an ord ar an
iarann. Thóg sé an dara pionsúr ansin
agus chuaigh ag lúbadh an iarainn gur
chuir corr ann. Chuaigh an fear óg ag
bualadh an oird mhóir arís air ansin agus
chuaigh an Gabha á lúbadh tuilleadh leis
an bpionsúr agus á bhualadh leis an ord
gur tháinig cruth crú capaill air. Thóg sé
uirlis cosúil le siséal beag ansin agus, leis
an ord beag, chuir sé seacht bpoll sa chrú,
ceann i ndiaidh a chéile. Thóg sé leis an
bpionsúr ansin é agus thum sé san umar
uisce é. Bhí an t-uisce fuar ag fiuchadh is
ag coipeadh le teas an iarainn.
Bhuail Síle sonc beag sna heasnacha
orm.
‘Fág seo.’
D’iompaigh sí ar a sála agus d’imigh
amach. Cé nach raibh fonn ar bith
imeachta orm bheannaigh mé don
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Ghabha, ach níor chuala sé mé. Bhí an
dara píosa iarainn ar an teallach aige.
D’imigh mé liom de rith amach i ndiaidh
Shíle.
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