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Is mise Úna de Brún agus tá mé trí bliana déag d’aois. 

Is cailín cliste cairdiúil ciúin mé agus tá mé anois ag dul 

isteach sa dara bliain sa scoil ‘mhór’. 

 Tá mo mháthair ina múinteoir bunscoile. Bíonn sí go 

fóill ag gearán faoin obair bhaile nach mbíonn sínithe agus 

páistí a ligeann bromanna sa tseomra ranga! D’iarr sise 

orm an scéal seo a scríobh mar go mbeidh sé ina chuidiú 

agaibh san ‘am atá le teacht’ (‘an Saol Mór’ mar a deir na 

seandaoine!) Sílim gur sin an rud a dúirt sí ar scor ar bith, 

ní raibh mé ag éisteacht léi mar is ceart! 

 Mar sin de, a chairde, seo chugaibh mo scéal faoi 

bhogadh scoile agus na ‘cairde’ a bhí agam.
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CAIBIDIL 1

T-Rex

An lá deireanach de mhí an Mheithimh a bhí 
ann. Mhúscail mé faoi dheireadh thiar thall, 
bhuel, i ndiaidh codladh beag cibé (ní raibh a 
fhios ag mo mháthair gur sciob mé liom m’iPad 
gan fhios di!) Bhí mé ag fanacht leis an lá seo ar 
feadh míosa! Gabh mo leithscéal, ar feadh mo 
shaoil ar fad a bhí mé ag fanacht leis an lá seo 
– an lá deireanach ar an bhunscoil! B’fhada 
liom nach mbeadh orm bheith ag éisteacht 
leis an Mhúinteoir Brian níos mó. Bhíodh sé 
i gcónaí ag caint ar an ‘tsaol fadó’ nó seafóid 
éigin mar sin. Sílim go raibh na dineasáir 
thart ag an am sin cibé agus, ar an dea-uair, 
bhí go leor eolais agamsa faoi na dineasáir (tá 
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deartháir agam atá an-tógtha le T-Rex). Agus 
mé ag smaoineamh air anois, seans gurb é 
sin an fáth a raibh dúil aige ionam, mar go 
raibh cur amach agam ar na cairde a bhí aige 
blianta ó shin! Cén sloinne a bhí air arís? Brian 
... Brian ... Brian Mac An tSionnaigh? Sílim 
go mbeadh Brian Mac an Tyrannosauras 
Rex níos fearr! Dia dár sábháil, tá mé chomh 
greannmhar le hostrais. 

‘A Úna, níl ostraisí greannmhar!’ 
Cluinim sibh agus, gabhaigí mo leithscéal, 

ach gabhaigí ar Google agus déanaigí cuardach 
orthu.

Dúirt mé libh go bhfuil siad greannmhar! 
Cibé ar bith, bhí níos mó ná mise sa rang 

nach raibh dúil acu i mBrian, go háirithe mo 
‘CGD’ (cara go deo), Áine. An bhfaca sibh 
na huaschamóga in aice leis an CGD sin? 
Tuigfidh sibh cad chuige a bhfuil siad ann níos 
moille.

Shíl gach duine againn go raibh Brian 
bómánta. Is maith is cuimhin liom lá amháin 
nuair a tháinig sé isteach agus cheerio fágtha ina 
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ghruaig aige ón mhaidin, nó b’fhéidir ó thrí 
mhaidin, roimhe sin. Chomh maith leis sin, ní 
shílim go raibh sé ró-eolach ar na daoine mór 
le rá atá againne, na ceoltóirí nó na peileadóirí 
is mó, agus a leithéidí sin.

Bhí an rang lán de chraic. Tógaimis Seán, 
mar shampla. Ba ghnách le Seán pinn luaidhe 
a ithe, go dtí gur chuir sé a pheann luaidhe 
suas a shrón. Is mór an trua nach bhfuil sé 
anseo níos mó ... Agus ansin, bhí Tomás ann. 
Tháinig Tomás isteach gach lá agus boladh 
glan galánta bó uaidh! Mmm, gach maidin! 
Is maith an rud nár shuigh mé in aice leis! 
Bhí an pléisiúr sin ag an duine ba chliste agus 
ba dhóighiúla sa rang: Áine ‘Álainn’ Nic an 
tSionnaigh. Dála an scéil, ní raibh sí gaolta le 
Mac an T-Rex, cé go gcuireadh sé míle ceist 
uirthi an t-am ar fad cérbh í féin! Seans gurb é 
sin an fáth nach raibh dúil ag Áine ann.

Bhí mé chomh sásta le píobaire a bheith 
ag imeacht ón bhunscoil. Bhí mé ar bís. Bhí mé 
ag dul a bheith neamhspleách agus mé ábalta 
dul chuig an tsiopa ar an bhealach chun an 
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bhaile ón scoil feasta! Mhothaigh mé go raibh 
rudaí faoi choinne a bheith difriúil i ndiaidh 
dom imeacht ón bhunscoil. Ní bheadh Mac 
an T-Rex ann, Seán ag ithe peann ná boladh 
ag teacht ó Thomás níos mó. Bhí mé féin agus 
Áine ag caint ar ár rogha rud a dhéanamh 
agus sult a bhaint as an saol nua. 

Níor thuig mé cé chomh difriúil agus a 
bheadh cúrsaí, áfach. 

Bhí Áine speisialta. Bhí mise ... difriúil. 
Thuig Áine mé, áfach. Ní bhínn féin ag 
iarraidh aird a tharraingt orm féin, in am ar 
bith. Ba é ‘Seachaint na hAirde’ an caitheamh 
aimsire ab fhearr liom! Ba dhuine faiteach 
mé agus ba dhoiligh dom aithne a chur ar 
dhaoine. Shuigh mé sa chúlra an t-am ar fad, 
ag breathnú ar gach rud eile. Le fírinne, ba 
é sin an dóigh ar thaitin cúrsaí liom. Is breá 
liomsa a bheith ag amharc ar dhaoine mar 
go gcuireann sé ar mo shuaimhneas mé. Níor 
mhiste le hÁine go mbeadh daoine ag amharc 
uirthi agus ag caint léi, áfach. Ba é sin an rud 
ab fhearr faoi Áine; cé go raibh muid difriúil, 



7

ba mhar a chéile muid. Ba í Áine an deirfiúr 
nach raibh riamh agam agus b’in mar a bhí i 
rith bhlianta uile na bunscoile, go dtí gur bhog 
muid chun na meánscoile ....


