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An Fear sa Thír 

Bhí sé ag cur báistí. Bhí an lá dorcha. Nuair a bhí an báisteach ag teacht anuas, bhí 

Eoin sa theach.  

Bhí teach na hEoin san tír. Ba fear mór Eoin. Níor féidir leis éadaí beaga a chaitheamh. 

Chaitheadh sé éadaí móra, ach bhí na éadaí beag air fiú ann. Bhí gruaig rua air agus ba fear 

láidir é. D’oibríodh Eoin ar an bhfeirm. Ba feirm mhór é. Níor níos mó airgead ag Eoin. 

D’oibríodh Eoin ar an bhfeirm gach lá. Bhí an obair deacair. Gach lá d’ith Eoin bricfeasta beag 

istigh an teach. Tar éis an bricfeasta chuaigh sé amach agus chuaigh sé soir ar an bhfeirm. 

Rinne sé obair an fheirm agus d’fhilleadh sé anoir agus isteach an teach. 

Ar an lá sin bhí an-brón ar Eoin. Bhí an teach ciúin ach amháin an báisteach. 

D’fheiceadh Eoin an dath liath. Bhí gach rud liath. Bhí an caife liath, bhí an t-arán liath, agus 

bhí a chroí liath. Ba féidir leis teigh soir as an teach, ach chuaigh sé go mall. Bhí a chosa 

troma (heavy). Nuair a bhí sé amuigh an teach, thit an báisteach síos air. 

Ach ansin chloiseadh sé rud thuaidh. Thag an ghaoth aniar air. Níor thit an báisteach 

síos air fiú ann. Chasadh sé a cheann siar, ach níor fheiceadh sé rud amháin. Chasadh sé a 

cheann ó thuaidh agus fheiceadh sé teach beag. Bhí an teach níos beag na a theach féin. 

Níor bhí mhullach mór air freisin. Ach ansin níor raibh na dathanna liath. Bhí níos mó 

dathanna ansin, agus sa chroí na theach bhí leanbh an-beag. Bhí bean ar chlé, bean tuirseach 

ann, agus bhí fear ar dheis. Bhí an teach beag an-gheal agus chuir an teachín meangadh air.  
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