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An Bhean agus an Feamainn 

Tá feirmeoir ann. Is bean í. Crystal is ainm di. Tá gruaig fada uirthi agus tá sí láidir. 

Caitheann sí éadaí bándearga; léinte, bríste, agus bróga bándearga. Le dinnéar anocht, tá 

feamainn uaithi a ithe. Ach níl feamainn aici sa theach, tá sé ar oileán. Tá an oileán thiar naoi 

míle den gcósta. Tógann Crystal a curach léi go dtí an gcósta.  

Tá an aimsir soiléir ach tá na tonnta airde. Úsáideann sí rámh leis an gcurach agus 

téann sí siar san fharraige. Tá sé deacair. Tógann an taisteáil dhá uair. Tá sí láidir, agus ansin 

níl sí tuirseach nuair a tagann sí ar an oilean. Cuardaíonn sí feamainn thoir ag an gcósta. 

Tagann sí ar mórán feamainn. Úsáideann sí mala leathair agus cuireann sí an feamainn sa 

mala leathair. Filleann sí go dtí an curach. Ach nuair a filleann sí, tá cead ba roimh a curach. 

Tá ocras ar na ba agus tá siad tútach. Feiceann na ba an feamainn sa mala agus tagann na ba 

anall. Tá eagla ar Crystal mar itheann ba feamainn de gnáth. Tá uirlis uaithi ach níl an cupán 

mhór úsáideach le ba. Úsáideann sí an uirlis mistéire. Is fear glas an uirlis mistéire! Tugann 

Crystal an fear glas do na ba. Tá na ba sásta leis an fear glas. Ansin filleann Crystal go dtí an 

curach agus úsáideann sí an rámh. Tá na tonnta níos airde agus tá sé níos deacair teigh ar na 

tonnta. Filleann sí aniar ón oilean. Nuair a filleann Crystal go dtí an gcósta Éirinn tá sí an-

tuirseach. Anois tá sí an-tuirseach agus tá an-ocras uirthi. Tógann sí an feamainn léi suas ar a 

cnoic. 

Tá a teach beag thuas ar barr an chnoic. Tá an teach an-mhór. Tá cistin, tri seomraí 

leaba, agus tri seomra folctha sa theach. Teann sí suas. Nuair a tagann sí thuas, feiceann sí 

sios. Tá na tonnta ró-mhór agus tá an curach faoin uisce anois. Tá stoirm mor anseo. Teann 

Crystal isteach an teach agus teann sí chuig an cistin. Nuair atá sí istigh an cistin, cócarálann 

sí an feamainn agus cuireann sí e le mairteoil. Ach tá fadhb aici – níl pláta aici! Tá uirlis uaithi. 

Úsáideann sí an cupán mor. Cuireann sí an feamainn sa chupán mor. Itheann Crystal an 

feamainn agus tá sí sásta leis. Go luath, tá sí réidh codladh sa leaba. Caitheann sí pitseámaí 

bándearga  agus codlaíonn sí ar feadh oíche. Tá áthas uirthi. 
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