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Pól an Iascaire 

 

Bhí fear ann. Pól ba ainm dó. Bhí sé tanaí agus aird. Chaitheadh sé cóta mór agus buí 

mar bhíodh sé iascaire. Gach lá bhíodh sé ar an bhfarraige agus bhíodh sé ag iascaireacht. Bhí 

sé iascaire an-mhaith. 

Lá amháin, Dé Domhnach, níor bhí Pól ar an bhfarraige. Bhí sé sa theach ar an gcósta. 

Bhíodh sé ina chonaí ar an gcósta na Gaillimhe. Bhí sé amháin sa theach mar níor bhíodh 

teaghlach aige. Nuair a bhíodh sé óg, níor cheapadh sé ar na mná nó páistí. Ansin, agus níos 

mó bliana déanaí, níor bhíodh teaghlach aige agus bhíodh brón air go minic. Ar an lá sin bhí 

sé ag cur baistí. Bhí sé tuirseach den seachtain agus bhí uaidh bheidh sa theach, ach bhí 

pionta Guinness uaidh. 

Chuardaigh sé beoir sa theach ach níor tháinig sé air. D’fhéach sé amach an teach. 

Níor bhí an báisteach láidir anois. Cheap sé dul go dtí an teach tabhairne. Chuir sé a chóta 

iascaire uime agus chuir sé a bhróga airde air. Bhí sé a tri a chlog ansin. Cheap sé go raibh 

níos mó am aige. Chuaigh sé amach an teach agus shiúil sé ó dheas go dtí an teach tabhairne. 

Bhí an teach tabhairne ag cara Phól. Níor bhí níos mó daoine sa theach tabhairne mar 

bhí an báisteach níos láidir anois, agus bhí na daoine eile ag a dtí. D’iarraidh sé pionta 

Guinness óna chara. Chuir a chara an pionta Guinness roimhe agus thosaigh sé an pionta a ól. 

Tar éis deich nóiméid, dúirt a chara leis: “A Phól, tá bron orm, ach ní mór orm an teach 

tabhairne a dhúnadh. Tá an báisteach níos dona agus tá orm dul go dtí mo theach agus mo 

theaghlach.” 

D’fhéach Pól ar a phionta agus d’fhéach sé ar a chara. “Go maith” arsa. D’fhág sé a 

phionta ansin agus d’fhill sé go dtí a theach. Nuair a bhí sé istigh a teach, d’athraigh sé a 

chuid éadaí. Bhí an-bron air. Chuaigh sé go dtí an cuisneoir agus chuardaigh sé uisce. Ach 

ansin, tháinig sé ar buidéal amháin beoir! Ba buidéal Guinness é. Thóg sé an buidéal agus 

shuigh sé ina chathaoir is fearr, agus léigh sé a leabhar is fearr freisin. Bhí áthas air ansin. 
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