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Malachi ag Cuardach a Mhadra 

 

Tá fear aird ann.  Malachi is ainm dó. Is innealtóir é, agus is innealtóir maith é. 

Caitheann sé léine bán. Tá peann luaidhe agus áireamhán ina phóca léine. Caitheann sé bríste 

dubh agus bróga dubh. 

Lá amháin, bhí Malachi i ngort. Chaill sé a mhadra ansin. Chuardaigh sé a mhadra sa 

ghort. Ba spéisiúil é an madra sin leis. Thosaigh sé ag cur báisteach, ach níor mhaith le 

Malachi an báisteach. Chuardaigh sé ar teach ann, agus tháinig sé ar teach mhór. Bhí trí 

leibhéal sa theach sin. Mar a bhí sé tráthnona agus bhí sé ag cur báisteach, chuaigh Malachi 

sa theach. 

Nuair a bhí sé istigh an teach, chuala sé fuaim: 

Oui oui, baguette. 

Bhí suim ag Malachi sa fhuaim ach bhí eagla air. Chuala sé an fhuaim ar an leibhéal a 

dó. Chuaigh sé ag cuardach an fhuaim. Chuaigh sé suas go dtí an leibhéal dó, ach bhí fadhb 

ann. Bhí an staighre bríste! Ar féidir le Malachi uirlis a úsáid leis an fhadhb? Ba. Ba féidir leis 

an doras mór a úsáid. Ansin chuir sé an doras ar an staighre bríste agus chuaigh sé ar aghaidh 

suas na staighre. Nuair a tháinig sé ar leibhéal a dó, chuala sé an fhuaim arís: 

Oui oui, baguette. 

Bhí an fhuaim ar dheis. Ar an leibhéal a dó bhí cúig seomra. Ar an dheis bhí trí seomra. 

Ag an ndoras a dó, chuala sé fuaim eile. 

BAM BAM BAM. 

“Cad é an fhuaim?” cheap Malachi. D’oscail sé an doras. Ach bhí eagla air ansin, agus 

d’oscail sé an doras go mala. Ní raibh ach fuinneog oscailte ann. Chuaigh Malachi an 

fhuinneog a dhúnadh, ach bhí an fhuinneog aird sa bhalla. Níor féidir le Malachi an fhuinneog 

a dhúnadh gan rud eile. Ar féidir leis uirlis a úsáid anois? Ba! Ba féidir leis an carn leabhair a 
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úsáid. Chuir sé an carn leabhair ansin agus chuaigh sé suas air. Dhún sé an fhuinneog agus 

bhí sé sásta leis. 

Chuala sé an fhuaim  arís. 

Oui oui, baguette. 

Bhí an fhuaim sa dhoras a trí. Chuaigh sé go dtí an doras a trí. Bhí eagla air. D’oscail sé 

an doras agus ansin…léimh déach francaigh ar Malachi agus bhí siad á ithe! Bhí ocras orthu. 

Ar féidir le Malachi uirlis a úsáid leo? Ba! Ba féidir leis an cáis a úsáid leo. Cháith sé an cáis 

orthu agus bhí siad sásta. Bhí níos mó eagla air nuair a chuala sé an fhuaim arís. 

Oui oui, baguette. 

Tháinig an fhuaim air ón bhosca aer-oiriúnú. D’oscail sé an bhosca ach bhí níos mó 

eagla air. D’oscail sé an doras agus chonaic sé francach – francach an-mhór! Dúirt an 

francach: 

Oui oui, baguette. 

Bhí níos mó ocras ar an francach mór. Thosaigh sé á ithe. Ar féidir leis uirlis a úsáid? 

Ba. Ba féidir leis an uirlis mistéire a úsáid! Ba mála plaistigh é. Thóg sé an francach agus 

chaith sé an francach tríd an fhuinneog. 

Ansin, chuala sé a mhadra agus chuardaigh sé é. 
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