
                          An Leipreachán   

Ní dhéanfaidh mé dearmad go 

deo ar an méid a tharla ar Lá Fhéile Pádraig.   

Lá álainn grianmhar ba ea é, 

le lusanna an chromchinn agus plúiríní sneachta fé bhl

áth.  

Bhíos ag siúl tríd an gcoill ar mo shlí go dtí’n baile mór

 nuair a stopas ag crann chun scata beaga seamróga a 

phiocadh. Bhíos díreach ag tarraingt na seamróga go c

úramach nuair a thug mé bróg  bídeach faoi ndeara, 

é caite faoi fréamhacha  crann mór darach in aice lio

m.  

 Shúil mé thimpeall an chrann fé dhó ag lorg an bhróg 

eile. Nuar a chuaigh mé thimpeall an tríú uair, bhí firí

n beag rua ina shuí ann ar dearcán agus é 

ag deisiú bróga! Bhí cóta fada dearg air, bríste beaga 

donna, agus bróga galánta leathaire. Bhí sé ag canadh 

amhrán éigint leis fhéin go sona sásta.  

Bhíos chun léimt air, ach 

cheap mé go mbeadh sé níos cliste uaim gan é sin 

a dhéanamh. Chonaic an leipreacháin mé -

 baineadh geit uafásach as.  

“Ná bain liom! Níl aon phota óir agam!” ar sé i nguth g

éar,ard.   

“Nílim ag lorg aon óir” a dúirt mé.  

“Sea sea...” a dúirt an leipreacháin leis fhéin. “Sin cad 

a deireann siad go léir ach tá mé ró-chliste díbh”-   



“Pé scéal é, an bhfuil tú amuigh do Lá Fhéile Pádraig?” 

a cheistigh mé go béasach  

“LÁ FHÉILE..! ” 

a scréach sé go crosta “Níl aon bhaint faoin spéir agai

nne le 

sin. Cuireann  amadáin gan chiall pictiúirí uafásacha dú

inn le h-

éide glasa agus miongháirí móra amaideacha orainn am

ach gach aon áit don “Bhféile” seo. 

Agus bhíomar anseo na mílte bliain roimh an luadramá

n san -Pádraig” a mhínigh sé go crosta agus pus air.  

Sin cár thosnaigh sé.  

 “Slán tamall a dúirt mé leis 

“Beidh an paráid ar siúl go luath, beidh orm imeacht.” 

  “Sea, Sea...” 

a d’fhregar sé gan féachaint suas ón obair,   

Thosaigh an paráid, tháinig fear gléasta mar Naomh 

Pádraig 

an treo le cúpla nathair bréaga in lámha aige. Bhí sé a

n-shásta leis fhéin ag ligeant air 

go raibh sé ag fáilt réidh leis na natharacha.   

Go tobann, chonaic mé splanc beag dearg ós mo chomh

air agus thosaigh gach éinne ag scréachadh. Bhí na na

tharacha bréaga tosnaithe ar bhogadh thimpeall leo f

héin ag scanrú  an slua!   



D’fhéach mé mórthimpeall an slua go tapaidh agus cho

nic mé an leipreachán in airde ar chrann ag gáire leis, 

é sásta ceart leis an raic a bhí déanta aige.  

 Ní fhaca sé mé ag dreapadh aníos go ciúin chuige .  

 Bhí nathracha gach áit nuair  

a bheir mé greim muinéil ar an leipreacháin.   

“Cad atá á dhéanamh agat?” a bhéic mé go crosta. 

“Gortófar duine éigint go dona!”   

Stán an leipreacháin orm go cúramach agus ansin, i bh

fathadh na súl, bhíos liom fhéin sa chrann le bosca na

thracha i mo lámha.  

Bhí mé i dtrioblóid, 

ach ar a laghad bhí na nathracha tógtha ón slua agam. 

Bhaineas mo chóta agus chlúdaigh mé an bhosca agus 

d’fhágas iad istigh in oifig “Déise Vets” le deileáil leo!  

An Deireadh.  

 


