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Caibi il 

Ar an mbád farantóireachta a bhí Nic, ar a 
bhealach go dtí an t‑oileán i gCuan na Gaillimhe 
le cuairt a thabhairt ar a sheanathair agus a 
sheanmháthair. Bhí sé beagnach trí mhí anois ó 
chonaic sé go deireanach iad. Ach an tráthnóna 
Aoine seo bhí sé ag taisteal go hInis Meáin le 
seachtain de shaoire na Cásca a chaitheamh in 
éineacht leo.

Turas fada, leadránach a bhí ann agus cheap 
Nic nach sroichfeadh sé an áit go deo. B’éigean 
dó bus a fháil as Baile Átha Cliath go Gaillimh 
ar dtús, turas a thóg níos mó ná ceithre uair an 
chloig air, agus bus eile ina dhiaidh sin go dtí 
an calafort. Ní raibh aon súil ag Nic go mbeadh 
an oiread sin daoine ar bhus an chomhlachta 
farantóireachta go Ros an Mhíl. Bhí an bus 
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plódaithe le turasóirí, daoine ó chian agus ó 
chóngar ag triall ar na hoileáin. Sular chuir Nic 
air a chuid cluasán bhí ar a laghad sé theanga 
dhifriúla cloiste aige thart timpeall air, gan 
Béarla ná Gaeilge a chur san áireamh ar chor ar 
bith. Ach, dar ndóigh, ní strainséirí ar fad a bhí 
ar an mbus. Bheannaigh roinnt oileánach do  
Nic agus é sa scuaine. Bhí aithne súl aige ar  
chuid den dream a bheannaigh dó agus ghlac 
sé leis go raibh a fhios ag an gcuid nár aithin  
sé cérbh é féin. Chuir sé sin cineál iontais 
air ó tharla go raibh sé tar éis fás beagnach 
leath‑throigh ó bhí an samhradh ann agus go 
raibh an ghruaig ghairid dhonn a bhíodh air 
síos go dtí a chuid guaillí anois.

Tráthnóna breá ciúin a bhí ann agus iad 
ag fágáil na cathrach, gan puth gaoithe ag 
séideadh. Agus an bus ag taisteal go mall righin 
ar Bhóthar Chois Fharraige bhí Nic in ann na 
hoileáin a fheiceáil go soiléir amach uaidh sa 
gcuan. Thug sé faoi deara go raibh an fharraige 
ina clár. Bheadh turas deas acu ar an mbád.  
Agus iad ag teacht níos gaire do chalafort Ros  
an Mhíl bhí na Beanna Beola le feiceáil go  
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maorga os a gcomhair amach. Ansin, ar deireadh 
thiar thall, bhí siad ann!
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Caibi il 

Ag cur a chuid málaí leis an mbagáiste eile ar 
chúl an bháid a bhí Nic nuair a chuala sé a fhón 
póca ag glaoch. A mháthair – arís!

‘Cá bhfuil tú anois, a Nic? An bhfuil tú ar an 
mbád fós?’ a d’fhiafraigh sí.

Lig Nic osna as. Níor stop a mháthair ag 
glaoch air ó d’fhág sé an baile an mhaidin sin. 
Ag iarraidh a fháil amach an raibh chuile rud 
ceart go leor agus cá raibh siad faoi láthair. Ag 
fiafraí de ar ith sé a lón agus ag inseacht dó gur 
fhág sé an rud seo nó an rud siúd ina dhiaidh. 
Bhí sé bodhraithe aici. Agus ba chosúil go raibh 
sise ansin ag coinneáil a sheanmháthar ar an 
eolas faoi chuile chor a chuir sé de. Cheapfá go 
gcuimhneodh an bheirt acu go raibh sé trí bliana 
déag. Go raibh sé beagnach ina dhuine fásta. 
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Bhí siad ag cur cantail air. Anois d’fhreagair sé  
a mháthair mar a dhéanadh sé go hiondúil le  
‘is ea’ agus ‘ní hea’, ‘tá’ agus ‘níl.’ Nuair a thuig  
sí nach bhfaigheadh sí níos mó ná sin uaidh  
agus gan aon cheist eile fanta aici d’éirigh a 
mháthair as.

‘Bí cinnte anois go gcuirfidh tú glaoch orm 
chomh luath agus a bheas tú ann,’ a dúirt sí 
sular chríochnaigh sí.

Ba é seo an chéad uair ag Nic a bheith ag 
taisteal leis féin ach cheapfadh duine ar bith gur 
go Meiriceá a bhí sé ag dul!

‘Meas tú,’ a dúirt sé leis féin, ‘an rud é seo a 
bhaineann leis na mná? A bheith ag déanamh 
scéal chailleach an uafáis i gcónaí de rudaí 
fánacha.’

Ach ansin ghlaoigh an fón arís. A athair an 
babhta seo!

‘Cá bhfuil tú anois, a Nic? An bhfuil tú ar an 
mbád fós?’ a deir sé.

‘Is dóigh,’ a dúirt Nic ina intinn féin agus é ag 
freagairt an fóin, ‘gur rud é a bhaineann leis na 
daoine fásta ar fad. Nó ar a laghad leis na daoine 
fásta atá sa gclann seo agamsa.’
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Caibi il 3

Bhí an ghrian ag dul faoi agus an bád 
farantóireachta ag fágáil Chalafort Ros an Mhíl. 
B’fhearr le Nic fanacht taobh amuigh ar an deic, 
go hiondúil, seachas a ghabháil isteach i gcábán 
na bpaisinéirí ach, mar sin féin, sháigh sé a 
chloigeann isteach go bhfeicfeadh sé an raibh 
aon suíochán folamh díreach taobh istigh den 
doras. Bheadh rogha aige ansin a bheith amach 
agus isteach de réir mar a d’fheil sé dó le linn an 
turais. Mar a tharla ní raibh ach cúpla suíochán 
fágtha sa mbád ar fad. Bhí siad tógtha ag na 
turasóirí a chonaic sé ar an mbus níos túisce, 
ag na málaí agus ag na boscaí siopadóireachta a 
bhí ag na hoileánaigh agus ag an slua mac léinn  
as an ollscoil a bhí ag tabhairt aghaidh ar  
cheann de na hoileáin le haghaidh an deireadh 
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seachtaine. Lá gnóthach a bhíodh san Aoine i 
gcónaí ar an mbád farantóireachta ach cheapfá 
an Aoine áirithe seo go raibh an saol agus a 
mháthair ag déanamh ar Oileáin Árann. Bhí 
an chosúlacht ar an scéal go raibh ceiliúradh 
na mac léinn faoi lán an tseoil cheana féin. 
Bhí siad an‑ghlórach go deo, cannaí beorach á 
gcaitheamh siar acu le buile agus na cailíní ag 
déanamh an tsianaíl aisteach sin a dhéanann 
siad nuair a bhíonn sceitimíní orthu. Ní raibh 
bealach ar bith go gcuirfeadh Nic suas leis an 
rírá seo ar feadh uair an chloig. Amach leis.

Chuir sé a chuid uillinneacha ar na ráillí 
agus stán sé amach roimhe. Bhí sé breá sásta leis 
féin. Tharraing sé aer glan na farraige isteach 
ina chuid scamhóg. Bhí sé ag baint sásaimh as 
an turas agus é súil go mór lena Mhamó agus a 
Dhaideo a fheiceáil arís. 

Nuair a chuaigh siad isteach ar an mbus i 
nGaillimh bhí an raidió ann ag an tiománaí 
agus réamhaisnéis na haimsire á tabhairt 
amach. Má b’fhíor dóibh sheasfadh an aimsir 
bhreá seo in iarthar na hÉireann go dtí deireadh 
na seachtaine ar a laghad. Seans go bhféadfadh 
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sé a ghabháil ag iascach le Daideo nó le duine 
dá chuid uncaileacha as seo go ceann cúpla 
lá. Báisteach throm a bhí geallta don chuid 
eile den tír. Ach sa gcás is go raibh dul amú ar 
lucht na haimsire agus gur ina abhainn bháistí 
a bheadh sé san oileán bhí a chuid éadaí báistí 
pacáilte ag a mháthair do Nic ‘ar fhaitíos na 
bhfaitíos,’ rud a chiallaigh go bhféadfadh sé a 
bheith amuigh in chuile shórt aimsire. Agus, 
ar aon chaoi, bhí a fhios aige óna sheanathair 
gur mó seans a bheadh ag duine breith ar iasc lá 
báistí. Faraor, ní raibh suim ar bith ag a chairde i 
mBaile Átha Cliath san iascach agus mar gheall 
air seo ní raibh aon úsáid bainte aige as a shlat 
iascaireachta nua. Ní raibh fonn air tabhairt faoi 
ché Bhinn Éadair nó Dhún Laoghaire leis féin. 
Bronntanas Nollag ó Mhamó agus ó Dhaideo a 
bhí sa tslat chéanna agus b’fhada le Nic anois 
go bhfaigheadh sé seans í a úsáid. Bhí an aimsir 
an‑gharbh aimsir na Nollag le gála aduaidh ag 
séideadh agus ní ligfí i ngar don fharraige é ar ór 
ná ar airgead. 

A mhalairt ar fad d’aimsir a bhí ann anois. 
Ní raibh lonnadh beag féin fiú ag briseadh 
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agus ní raibh a dhath beo le cloisteáil ag Nic i 
gciúnas an tráthnóna ach torann an innill agus 
an monabhar cainte agus an sciotaíl gháire ón 
gcábán. Ní raibh duine ar bith eile taobh amuigh 
ar an deic agus bhraith Nic an suaimhneas, an 
tsaoirse agus an ghlaineacht a bhain le hiarthar 
na hÉireann. Bhí sé breá sásta leis féin gur éirigh 
leis éalú ó thruailliú agus ó ghleo na cathrach ar 
feadh tamaill.
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Caibi il 4

Bhí siad leath bealaigh go hInis Meáin nuair a 
thosaigh torann aisteach ag teacht as inneall 
an bháid. Nuair a d’iompaigh Nic timpeall go 
fiosrach chonaic sé an t‑innealtóir ag rith go dtí 
seomra an innill agus fuadar faoi. Ach caithfidh 
nár dhein sé rómhaith mar taobh istigh de 
chúpla nóiméad bhí an t‑inneall stoptha ar fad. 
Tar éis tamaill tháinig beirt fhear amach as an 
gcábán leis an scéal a fhiosrú.

‘What’s happening? Do you know why we have 
stopped?’ a d’fhiafraigh duine de na fir de Nic.

Dúirt Nic nach raibh a fhios aige ach gur 
dóigh go raibh fadhb leis an inneall mar go 
raibh an t‑innealtóir thíos anois ag obair air. 
Thosaigh an bheirt fhear ag caint eatarthu féin 
ansin agus iad ag rá nach bhféadfadh an bád a 
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bheith i gcontúirt agus an fharraige ina calm. 
Scaithimhín ina dhiaidh sin tháinig cuid de na 
mic léinn amach. Bhí siad sin ag cur díobh agus 
ag clamhsán go raibh an turas ag tógáil chomh 
fada sin. Nuair nár tugadh aon aird orthu, áfach, 
bhailigh siad leo isteach arís. D’imigh an bheirt 
fhear isteach ansin agus iad ag déanamh iontais 
de go raibh fonn ar Nic a bheith amuigh faoin 
bhfuacht. Níor cheap Nic go raibh an oiread sin 
de dhifríocht ann idir an teocht amuigh agus an 
teocht istigh ar an mbád seo.

Bhí sé fágtha leis féin ar an deic arís. Chuala sé 
an t‑innealtóir ag bualadh iarainn le buile agus 
é ag eascainí thíos i seomra an innill. Faoin am 
seo bhí Nic ag tosú ag éirí imníoch faoina raibh 
ag tarlú. Ach ní raibh an chosúlacht ar an scéal 
go raibh imní ar aon duine eile. Ní raibh tásc 
ná tuairisc ar chriú an bháid agus ní raibh aon 
fhógra ag teacht ón gcaptaen. Seans nár cheart 
dósan aon imní a bheith air ach an oiread. 
D’iompaigh sé timpeall agus thóg sé amach a 
fhón póca. B’fhearrde dó glaoch agus a rá le 
Mamó gur cuireadh moill ar an mbád. Mura 
ndéanfadh sé é sin d’fhéadfá a bheith cinnte de 
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go mbeadh a mháthair ag glaoch ar 999 nó ag 
cur na bhfórsaí slándála amach á chuartú.
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Caibi il 5

Díreach agus é ag tosú ar na cnaipí a bhrú chuala 
Nic an ceol. Ceol íseal, aisteach, eachtrannach. 
Cheap sé ar dtús gurbh as fón póca éigin a bhí an 
ceol ag teacht. Bhreathnaigh sé ar a fhón póca 
féin ach ní uaidh sin a bhí sé ag teacht. Is ansin a 
thuig sé gur taobh thiar de a bhí an fhuaim. An 
raibh duine de na paisinéirí eile tagtha amach ar 
an deic? Bhreathnaigh sé timpeall. Ní raibh aon 
duine le feiceáil. Ach, gan aon choinne, bhí ceo 
trom tagtha isteach ón bhfarraige. Ní raibh na 
hoileáin le feiceáil níos mó cé go bhféadfadh Nic 
soilse na n‑oileán a dhéanamh amach go héasca 
nóiméad roimhe sin. Go deimhin, ba dheacair 
tada a fheiceáil. Bhraith Nic an teocht ag titim 
chomh maith agus thosaigh sé ag crith leis an 
bhfuacht. Bhí an ceol aisteach ag éirí i bhfad 
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Éireann níos airde agus an ceo ag teacht níos 
gaire agus níos gaire don bhád. Níor thóg Nic a 
shúil den cheo a bhí anois ar nós scamall tais, 
dorcha ar chuile thaobh den bhád. Go tobann 
cheap sé go bhfaca sé rud éigin ag corraí sa gceo. 
Céard a d’fhéadfadh a bheith ann? An raibh an 
bád tarrthála tagtha i gcabhair orthu cheana 
féin? Tar éis an tsaoil ní raibh i bhfad le teacht 
aici ó tharla í a bheith lonnaithe níos lú ná míle 
uathu thall in Inis Mór. Ach anois ní raibh sé in 
ann aon rud a fheiceáil sa gceo.

‘Á shamhlú a bhí mé,’ a dúirt sé leis féin.
Bhí sé ag breathnú go grinn agus súil le Dia 

aige gurb í an bád tarrthála a bhí ag déanamh 
orthu nuair a thosaigh a fhón póca ag glaoch. 
D’fhreagair sé é beagnach i ngan fhios dó féin 
agus chuir sé iontas air go raibh crith ina ghlór 
nuair a dúirt sé ‘heileó’.

Ach nuair a chuir sé an fón lena chluas ní 
raibh sé in ann tada a chloisteáil ach ceol píob 
agus crónán statach. Bhí faitíos ag teacht anois 
air cé nach raibh sé cinnte go baileach cén 
fáth. Is ansin a thug sé faoi deara go raibh scáil 
mhór mhillteach ag teacht go mall i dtreo an 
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bháid farantóireachta. Ní á shamhlú seo a bhí 
sé. Chaith sé leathshúil i dtreo an chábáin. An 
raibh aon duine eile in ann é seo a fheiceáil? Cá 
raibh an criú? An raibh an t‑innealtóir thíos i 
seomra an innill i gcónaí? Bhí a chroí ina bhéal 
aige anois le teann faitís. Thug sé faoi deara go 
raibh an ceo chomh tiubh sin anois is nár léir 
duit do lámh. Bhí sé ar nós dá mbeadh sé féin 
istigh i gceartlár an scamaill cheo, gan duine ná 
deoraí fágtha ar an domhan ach é féin. Ní raibh 
soilse an chábáin le feiceáil aige. Ní raibh an 
monabhar cainte ná an sciotaíl gháire ag teacht 
ón gcábán. Thosaigh fuarallas ag rith leis agus 
rug sé greim an fhir bháite ar an ráille.
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Caibi il 6

Is ansin a chonaic sé an soitheach – í ag snámh 
tríd an gceo go deas réidh, draíochtúil. Na 
seolta ardaithe aici. Laindéar ar lasadh. Ní raibh 
soitheach ar nós í seo feicthe riamh cheana ag Nic 
– ach amháin i leabhair staire nó i seanphictiúir 
san iarsmalann. Trí na fuinneoga móra bhí sé 
in ann a fheiceáil go raibh cóisir ar siúl ar bord 
loinge. Chuala sé an ceol aoibhinn. Chuala sé an 
chaint is an gáire. Deineadh staic de. Bhí sé ina 
bhalbhán. Ní fhéadfadh sé corraí ná labhairt – 
seans nach raibh sé ag tarraingt a anála, fiú, agus 
an soitheach ag imeacht thar bráid. Bhí a fhios 
ag Nic go maith nach gnáthshoitheach a bhí inti 
seo cé gur níos déanaí a chuimhnigh sé nach 
mbeadh bád seoil ar bith in ann gluaiseacht gan 
ghaoth! Agus ní raibh puth féin ann!
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Níor chreid sé riamh i dtaibhsí ná i sprideanna 
ach, mar sin féin … thóg sé a chuid lámh den 
ráille agus thosaigh sé ag cúlú. Theastaigh uaidh 
éalú ach ag an am céanna bhí an‑drogall air a 
shúile a bhaint den soitheach. Choinnigh sé air 
ag faire uirthi agus é ag cúlú go mall i dtreo an 
chábáin. Thug sé faoi deara tar éis tamaill go 
raibh na taibhsí ar an long – más taibhsí a bhí 
iontu – ag faire airsean chomh maith. Nó, sin é 
an chuma a bhí air. Bhí croí Nic ag preabadh le 
buile agus é fós ag cúlú siar. Díreach nuair a shíl 
sé go raibh sé chomh fada le doras an chábáin 
bhuail sé faoi rud eicínt agus baineadh tuisle 
as. Lig sé béic as i ngan fhios dó féin agus léim 
sé troigh san aer. Leagadh lámh ar a ghualainn 
agus iompaíodh timpeall é. Ach d’aithin Nic an 
fear a bhí ina sheasamh amach roimhe. Iascaire 
as Inis Meáin a bhí ann, fear a bhí feicthe go 
minic aige san oileán agus é thíos ar an gcé lena 
Dhaideo.

‘Déan go réidh,’ a dúirt an fear le Nic. ‘Beidh 
tú álraidht, a mhaicín. An bhfeiceann tú anois, 
tá sí ag imeacht uainn cheana féin. Tá sí ag bailiú 
léi. Nach bhfuil?’
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Nuair a bhreathnaigh sé timpeall chonaic Nic 
go raibh an ceart ag an bhfear. Bhí an soitheach 
ag seoladh léi tharstu agus cheapfá go raibh an 
ceo ag imeacht in éineacht léi agus á clúdach 
mar a bheadh brat ann. Thug sé faoi deara freisin 
nach raibh an tráthnóna chomh dubh dorcha 
sin anois agus a bhí sé tamall gairid roimhe sin. 
Bhí an ceo ag glanadh agus bhí soilse na n‑oileán 
le feiceáil ag lonrú arís amach ar a n‑aghaidh.

‘A thiarna Dia,’ a dúirt Nic agus é ag baint an 
allais dá bhaithis. ‘An bhfaca mé é sin i ndáiríre? 
Nó an raibh mé ag brionglóideach?’

‘M’anam féin go bhfaca tú,’ a dúirt an 
seanfhear. ‘Agus nach ort atá an t‑ádh go bhfaca!’

‘Ach ní thuigim,’ a deir Nic. ‘An soitheach? 
An bhfuil tú á rá liom go raibh sí ann i ndáiríre? 
Nach á shamhlú a bhí mé?’ a d’fhiafraigh sé.

‘M’anam go raibh. Bhí sí ann. Chomh 
siúráilte agus atá mise agus tusa inár seasamh 
anseo anois.’

Is ar éigean a bhí na focail sin as a bhéal nuair 
thosaigh inneall an bháid.

‘Féach air sin anois,’ a dúirt an seanfhear 
agus ríméad air. ‘Nár dhúirt mé leat go mbeadh 



21

chuile rud álraidht. Suigh síos ar an suíochán sin 
anois, a mhaicín, go n‑inseoidh mé an scéal ar 
fad duit. Nó an méid den scéal atá a fhios agam.’

Shuigh Nic síos ar an mbinse agus é ar bís leis 
an scéal seo a chloisteáil.
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Caibi il 7

‘An bhfuil a fhios agat go bhfaca mise cheana í. 
Amuigh ag iascach sa gcurach le mo dheartháir a 
bhí mé agus mé i m’fhear óg,’ a dúirt an seanfhear 
agus é ag stánadh uaidh ar an bhfarraige. ‘Agus, 
dar ndóigh, tá sí feicthe ag corrdhuine eile thar 
na blianta.’

Stop sé ar feadh nóiméid.
‘Ach tá rud amháin ag baint na meabhrach 

díom.’
Bhreathnaigh sé go grinn ar Nic.
‘Cé thú féin nó cé leis thú, mar a deirtear 

thart anseo. Tá mé ag déanamh amach nach 
strainséir tú. Tá dealramh agat leis na daoine.’

‘Is mac le Breandán Thomáis Ó Domhnaill 
mé. Nic atá orm féin. D’fhág muid an t‑oileán 
nuair a bhí mise an‑óg. Ní raibh mé ach ceithre 
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bliana. Tá muid inár gcónaí i mBaile Átha Cliath 
ó shin. Ach caithimse cuid mhaith de mo chuid 
laethanta saoire san oileán in éineacht le Mamó 
agus Daideo – Tomás Sheáin agus a bhean Bríd.’

‘Ó, tá tú agam anois,’ a dúirt an seanfhear.
‘Colm atá ormsa. Colm Mháirtín. Bhí a fhios 

agam go raibh tú feicthe agam cheana. Nach 
bhfuil seanaithne agam ar do sheanathair ó 
bheith ag iascach fadó agus ní raibh do Mhamó 
ach bliain chun cinn orm féin ag an scoil. Bean 
bhreá a bhí i do Mhamó, an bhfuil a fhios agat.’

Stop sé agus thóg sé amach a phíopa. 
Choinnigh sé air ansin.

‘Tá mé ag ceapadh gur le múinteoireacht a 
chuaigh do Dhaid – Breandán Thomáis.’

‘Is ea,’ a dúirt Nic. ‘Tá sé ag múineadh i nDún 
Droma.’

‘Anois céard a deir tú leis an saol!’ arsa an 
seanfhear. ‘Ach ar ais chuig mo scéal arís. Cé go 
mbeadh do Dhaideo agus do Mhamó in ann an 
scéal seo a inseacht duit chomh maith céanna 
liomsa.’

Ach caithfidh sé gur thuig an seanfhear le 
breathnú ar Nic gur theastaigh uaidh siúd an 
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scéal a aireachtáil láithreach. Nach mbeadh sé 
d’fhoighid aige fanacht níos faide. Tharraing 
sé anáil fhada, bhain sé searradh as féin agus 
dhearg sé a phíopa. Ansin thosaigh sé ag caint.
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Caibi il 8

‘Níl agamsa, an dtuigeann tú, ach an méid 
a chuala mé ó mo mhuintir féin, bíodh sé 
fíor nó ná bíodh. Tugann siad an “Soitheach 
Spáinneach” uirthi. Chuaigh sí go tóin poill sa 
bhfarraige timpeall anseo fadó an lá. Beagnach 
cúig chéad bliain ó shin a deir siad. Bád tráchtála 
a bhí inti ach go raibh daoine mór le rá ar bord. 
Is amhlaidh a bhí sí ag gabháil isteach go dtí 
cathair na Gaillimhe agus, de réir an tseanchais, 
bhí féasta ar bord acu. Ceol agus ól. Lá beannaithe 
– féile naoimh eicínt – a bhí ann. Ach a fhad is a 
bhí an féasta ag dul ar aghaidh nár thosaigh tine 
ar bord, i ngan fhios dóibh, san áit a mbídís ag 
réiteach an bhia. Scaip an tine chomh sciobtha 
lena bhfaca tú riamh agus sul má bhí a fhios acu 
tada nach raibh an tine imithe chomh fada leis 
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an seomra a mbíodh an púdar stóráilte acu ann. 
An púdar le haghaidh na ngunnaí, tá a fhios 
agat. Ní soitheach cogaidh a bhí inti seo, chomh 
fada agus atá a fhios againn, ach is cosúil ag an 
am go mbíodh gunnaí ag na soithigh thrádála ar 
fad. Ar fhaitíos go n‑ionsódh na foghlaithe mara 
iad. Na Barbary Pirates tá a fhios agat. Nó eile 
na Francaigh. Is cosúil nach raibh na Francaigh 
agus na Spáinnigh rómhór le chéile ag an am. 
Ach, ar ndóigh, bheadh a fhios agatsa faoi sin 
agus foghlaim na scoile ort. Ar nós d’athar, bail 
ó Dhia air.’

Stop sé ar feadh soicind ach níor dhúirt Nic 
faic. Is amhlaidh a bhí faitíos air dá ndéarfadh 
sé tada go dtosódh an seanfhear ag caint ar 
rud éigin eile ar fad sula mbeadh an scéal seo 
críochnaithe aige. Ach níor ghá dó imní ar bith 
a bheith air.

‘Ar aon chaoi, go sábhála Dia sinn,’ arsa 
Colm, ‘nár phléasc an púdar agus dhein sé 
cuaille de pholl ar thaobh an bháid. Tá sé ráite 
nár thóg sé fiú deich nóiméad ar an soitheach 
a ghabháil go tóin poill. Ní raibh a ndóthain 
ama acu na báid bheaga a chur sa bhfarraige nó 
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aon orduithe cearta a thabhairt don chriú. Bhí 
sé tarlaithe chomh sciobtha sin. Níor frítheadh 
beo an mhaidin dár gcionn ach an cúigear agus 
ní raibh siad sin ach beo ar éigean. Bhíodar ar 
an dé deiridh, na créatúir bhochta. Ach ar chaoi 
ar bith tugadh i dtír ar an oileán iad, cuireadh 
chuile chóir orthu agus de réir a chéile tháinig 
siad chucu féin. Ach mhionnaigh chuile mhac 
máthar acu a tháinig slán ón tubaiste go 
bhfanfadh siad ar an talamh tirim as sin amach. 
Ní bheadh baint acu le bád ná le farraige go deo 
arís.

Chuir na Spáinnigh sin fúthu san oileán. 
Ansin tar éis scaithimh phósadar daoine as an 
oileán féin nó as ceann de na hoileáin eile agus 
bhí clann acu. Is deacair a rá anois cén chuid 
de mhuintir na n‑oileán sa lá atá inniu ann a 
shíolraigh uathu sin. Ach deirtear, ar aon chaoi, 
gurb iad na hoileánaigh a bhfuil gaol acu leis na 
Spáinnigh a tháinig slán, gurb iadsan an t‑aon 
dream atá in ann an Soitheach Spáinneach a 
fheiceáil. Ní féidir liomsa ná leatsa a chruthú 
go bhfuil gaol againn leo ach arís ar ais chonaic 
muide an soitheach anocht agus an dream sin 
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istigh sa gcábán, féadfaidh tú a bheith cinnte 
nach bhfaca siad aon cheo beo.’

Bhí Nic ag éisteacht go haireach le chuile 
fhocal dár dhúirt Colm Mháirtín. Bhí díomá air 
nuair a stop an seanfhear.

‘An in é an méid atá a fhios agat?’ a dúirt sé.
‘Bhuel, d’airigh mé daoine á rá go bhfeictear 

í nuair a bhíonn tubaiste eicínt le tarlú ach 
caithfidh mé a rá nár chreid mé féin é sin riamh. 
Ach rud a chreidim atá fíor ná nach mbáfar 
sa bhfarraige an té a fheiceann an Soitheach 
Spáinneach. Is iomaí uair a bhí mé féin i mbaol 
mo bháite ach tháinig mé slán i gcónaí. Agus 
mo dheartháir mar a chéile.

‘Ach anois, a bhuachaill, má tá tuilleadh 
ceisteanna le cur agat tá faitíos orm go gcaithfidh 
tú iad a chur ar do Dhaideo. Tá muid ag tarraingt 
isteach sa gcé anois.’
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Caibi il 9

Bhí Nic chomh tógtha leis an scéal nár thug sé 
faoi deara go raibh an t‑oileán bainte amach  
acu, go raibh an criú ag réiteach na rópaí agus 
go raibh torann an innill athraithe. Nuair a 
bhreathnaigh sé suas chonaic Nic a sheanathair 
ina sheasamh ar an gcé ag fanacht leis an mbád 
agus a ghadhar Daifí lena thaobh. D’iompaigh 
sé timpeall le ‘go raibh maith agat’ a rá le 
Colm Mháirtín ach ní raibh aon tuairisc ar 
an seanfhear. Rug Nic ar a mhála, dhein sé a 
bhealach go cúramach thar na mic léinn agus 
na strainséirí eile a bhí ina seasamh sa mbealach 
ag fiafraí ‘Is this the right island?’ agus sheas sé 
sa líne le himeacht den bhád. Bhí sé an‑sásta 
a bheith ar thalamh tirim agus rud amháin a  
bhí cinnte, bheadh neart ábhar cainte aige féin 
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agus ag a Mhamó agus a Dhaideo le linn na 
laethanta saoire seo.









Ar an mbád farantóireachta atá Nic agus  
é ar a bhealach chuig an oileán le cuairt  
a thabhairt ar a Mhamó agus a Dhaideo.  
Tá an turas báid céanna déanta go minic  
cheana aige. Ach ní haon ghnáth‑thuras  

a bheidh sa cheann áirithe seo …
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