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Radharc 1 
 
 
Teachtaireacht ón Rí. 
 
Tá an stáitse lasta le marbhsholas agus fuaim na farraige ag sileadh sa chúlra ar 
feadh seal ghearr. Briseann an ciúnas agus lasann an stáitse suas, isteach le 
Fionnuala Mhic Cumhaill agus a treibh ag scairteadh go fíochmhar agus ag 
gleacaíocht thart ar nós go bhfuil siad ag traenáil ar son cogaidh le namhaid ag an 
am. 
 
Fionnuala:   Hiya! 
 
Saighdiúir 1:   Anois Fionnuala, ár gceannaire láidir cad é atámid ag dul a 
   déanamh inniu? 
 
Fionnuala:  Tá mé ag ullmhú sibh fá choinne troda agus cogaidh, le 

crógacht agus laochas a thuilleadh daoibh féin. 
 
Saighdiúir 2:   Hiya! Abair an focal agus tá mé réidh! 
 
Na Saighdiúirí go léir:  Yeah! Tá muid uilig réidh! 
 
Fionnuala:   Maith sibh a chomrádaithe, anois fan go bhfeice mé? 
 
Seasann na saighdiúirí uilig thart ag fanacht le treoir uaithi. Tá Fionnuala ag 
smaoineamh. 
 
Fíonnuála:   Feicim le mo shúilín beag rud inteacht ag tosú le...'s'! 
 
Saighdiúir 3:   Sliogáin? 
 
Fíonnuála:   Ní hé! 
 
Saighdiúir 4:   Ahá! Scamaill! 
 
Fíonnuála:   Há há, heh heh! Ní hé! 
 
Saighdiúir 5/6/7:  (Le chéile) Spéir! 
 
Fíonnuála:   Mmm. Ní hé! 
 
Saighdiúir 8:   Maith go leor, inis dúinn? 
 
Fíonnuála:   Salann! 
 
Tá na saighdiúirí ar mire leo féin agus tosaíonn siad ag cur tharstu. 
 
Saighdiúir 9:   Bhal tabhair dúinn ceann eile, gheobhaidh muid é an t-am seo. 
 
Fionnuala:   Feicfidh muid faoi sin. Em, feicim le mo shúilín beag rud  
   inteacht ag tosú le f, f, f... 



 
Saighdiúirí 3/8:  Farraige! 
 
Fionnuala:   Fa, fa, fa.  
 
Saighdiúirí 4/6/9:  Faoileán! 
 
Fionnuala:   Faa, faa, faa.  
 
Saighdiúirí 1/2/5/7:  Feamainn! 
 
Fionnuala:   Fathach! 
 
Saighdiúirí go léir:  Ó! Fathach, Fathach! Argh! 
 
Ritheann siad uilig go dtí taobh an stáitse ach amháin Fionnuala. 
 
Fionnuala:  Seas liom a chomrádaithe agus cosnóidh muid ár gcuid féin. 

Seo ag teacht é an fear is mó da bhfaca mé riamh agus cuma air 
go bhfuil neart feirge air, réidh le muid a mhilleadh ach tá 
muidne réidh fána choinne, ionsaígí a chomrádaithe! 

 
Amharcann sí thart agus feiceann sí an trúpa ar crith leis an eagla. Scairteann sí 
orthu go feargach. 
 
Fionnuala:    Cad é atá sibh ag déanamh thall ansin? 
 
Saighdiúir 1:   Íosfaidh sé muid beo beathach! 
 
Saighdiúir 2:   B’fhearr dúinn na bonnaí a bhaint as! 
 
Saighdiúir 3:   Tá níocháin le déanamh agamsa. 
 
Saighdiúir 4:   An sin an t-am? Caithfidh mé an dinnéar a dhéanamh réidh! 
 
Saighdiúirí 5/6/7:  Mise fosta! 
 
Saighdiúir 8:   Go díreach, sula mbeidh muid féin ina dhinnéar ag an rud  
   ghránna sin. 
 
Fionnuala:   Níl sibh ag bogadh, seasaigí anseo agus troidfidh mé féin é. 
 
Cluintear an Fathach ag scairteadh go hard, ar nós rud fíochmhar. Tá na saighdiúirí 
ag cromadh síos agus iad i bhfolach ar chúl Fionnuala. Seasann Fionnuala an fód 
agus tig an Fathach isteach ar an stáitse ag béiceadh amach os ard. Tá siad uilig 
imníoch agus bogann siad ar cúl cúpla céim. 
  
Fionnuala:   Bí ar shiúl leat a ghadaí ghránna. 
 
Fathach:   Argh! 
 
Fionnuala:   Imigh leat nó cuirfidh mé seo trí do chroí! 
 



Fathach:   Argh! 
 
Fionnuala:   Sin é, thug mé seans duit, seo an seans deireanach! 
 
Fathach:   Argh, níl mé ábalta feiceáil? 
 
Baineann Fionnuala an fheamainn dá cheann agus léimeann sí ar chúl. 
 
Fathach:   Argh! (Tógann sé portán a bhí ag baint greim as  a   
   phóca.) Tá sin níos fearr. Ah! 
 
Fionnuala:   Bhal, cad é do ghnóithe sa tír seo? 
 
Fathach:  Tá mé ag lorg Na bhFiann chun cuidiú liom! Is í an Bhanríon 

agus an Rí a chuir anseo mé. Tá orm laoch cróga láidir cliste a 
thabhairt ar ais chun cuidiú leo! 

 
Fionnuala:   Maith go leor, thig liomsa cuidiú leat. 
 
Fathach:   Hó hó hó, tusa! Ní tusa Fionn Mac Cumhaill, agus níl tú mór 
   agus láidir go leor tá eagla orm a rá. 
 
Fionnuala:   Is mise Fionnuala Mhic Cumhaill, bean chéile Fhionn.  
 
Croitheann sí lámh leis agus dóbair nach mbriseann sí lámh an fhathaigh. 
 
Fathach:   Ow! Ta tú láidir cinnte go leor ach dúirt an Rí liom Fionn a lorg 
   agus é a thabhairt ar ais chuige agus ní maith an rud e muna 
   ndéantar an rud a deir se! 
 
Fionnuala:   Maith go leor gheobhaidh mise Fionn duit láithreach! 
 
Scairteann sí ar Fhionn agus a chomrádaithe. Tig Fionn isteach agus a chomrádaithe 
leis ar nós airm fíochmhar ag scairteadh os ard. Téann siad go lár an stáitse áit a 
ndéanann siad leagan den Haka Ghaelach. 
 
Haka Gaelach 
 
Seasann Fionn chun tosaigh agus fógraíonn se don slua ar an trá. 
 
Fionn:   Is mise Fionn Mac Cumhaill, laoch agus ceannaire ar an arm is 
   fíochmhaire sa domhan, Na Fianna! 
 
Scairteann na Fianna le chéile ‘Na Fianna’. 
 
Fionn:  Bím thoir agus thiar, thall agus abhus, thuas agus thíos ag   
  an am amháin. Níl rud sa tír nach bhfuil faoi mo chois,   
  bhuailfinn gach namhaid le cúl mo bhoise. Cuirim eagla ar na  
  mílte, idir óg is sean, agus níl mo leithéid sa tír seo, fear ná bean! 
 
Fionnuala:   Fionn! Anall anseo leat, anois! 
 



Fionn:   Oh gabh mo leithscéal a chroí, tá mé iontach buartha, o nach 
   deas do chuid, er, gruaige. 
 
Fionnuala:   Éist. Seo fathach a cuireadh chugainn ón Rí agus ón Bhanríon. 
   Tá cuidiú de dhíth orthu agus d’iarr siad ortsa dul chucu. 
 
Fionn:   Tá mo sháith le déanamh agamsa, imigh thusa leat agus cuidigh 
   leo. 
Fathach:   Tusa a d’iarr an Rí agus tá a fhios agatsa cad é a tharlóidh muna 
   n-éisteann tú leis. 
 
Fionn:   Bhal, creidim go bhfuil an fhírinne agat, ach cén fáth a bhfuil sé 
   ag iarraidh cuidithe uainne? 
 
Fathach:   Bhí leanbh ag an Bhanríon ach tháinig an chailleach agus  
   d’fhuadaigh sí an leanbh. Anois tá sí ag dréim le leanbh eile 
   agus tá eagla orthu go dtarlóidh an rud céanna.  
 
Fionn:   Cén fáth ar fhuadaigh an chailleach leanbh an Rí agus na  
   banríona, agus cé hí féin? 
 
Fathach:   Is deirfiúr í don rí, tá éad uirthi leo mar gur mhaith léi féin a 
   bheith ina banríon in áit a deirféar. Mar sin de, dúirt sí nach 
   bhfágfadh sí teaghlach ag an Rí choíche. 
 
Fionnuala:   O tá sin millteanach! Fionn caithfidh tú imeacht agus cuidiú a 
   thabhairt dóibh. 
 
Fionn:   Caithfidh bhal,  ach beidh orm deireadh a chuir léi agus de réir 
   mar atá fhios agam tá cumhacht an-láidir aici. Beidh ort féin 
   agus do chomrádaithe dul linn a Fhionnuala. 
 
Fathach:   Ní leor arm láidir don chailleach seo. Caithfidh tú bheith cliste 
   agus seiftiúil chun an bua a fháil uirthi. 
 
Fionnuala:   Cuir faoi choinne an Ochtar Fear Maith a Fhionn. 
 
Fionn:   An tOchtar Fear Maith, cén mhaith iadsan? 
 
Fionnuala:   Fan go bhfeice tú.  
 
Scairteann si ar an Ochtar Fear Maith. Tá siad le cluinstin ar chúl an stáitse ag 
máirseáil le chéile ina mbeirteanna agus ramás á rá acu le stíl an U.S. Marine Core! 
Isteach leo ina mbeirteanna, fear amháin ag ceol agus an chuid eile acu ina dhiaidh. 
Déanann siad ciorcal thart ar an stáitse agus tig siad le chéile sa lár áit a mbriseann 
siad suas i ndá ghrúpa de cheathrar.  
 
   Seo muid féin an tOchtar Fear Maith, 
   Tá muid críonna agus tá muid scoith. 
   Rith muid anseo thar shléibhte is abhainn, 
   Tá clú agus cáil orainn fríd an domhan! 
   1,2,3,4 chomh fabhtach leis an nathair nimhe, 
   5,6,7,8 cróga, críonna, misneach is neart! 



   Fear an Mhothúcháin 
   Cluas Éisteachta 
   Na Trí Mhaide 
   Fear Falsa 

Fear Feasa 
   Dreapadóir 
   Glac go Bog é 
   Saighdeoir 
   Oh! 
 
Fathach:   Bhal feicim uilig anois é. Go bhfóire Dia ar an leanbh! 
 
Fionnuala:   Go raibh maith agaibh as teacht chugainn le bhur gcuidiú. 
 
Ochtar Fear Maith:  (Le chéile) Tá fáilte romhat. 
 
Fionn:   Cén dóigh a dtig libh cuidiú linn? 
 
Fear Falsa:   Is mise an Fear Falsa! 
 
Saighdiúirí/Fianna:  Fear Falsa! (Scairteann siad amach é le chéile agus go hard.) 
 
Fionn:   Fear Falsa! Níl mórán maithe i do leithéid mar sin? 
 
Fear Falsa:   Nuair a luím síos níl bogadh asam. Níl fórsa ar bith sa domhan 
   ábalta mé a bhogadh ón áit a bhfuil mé! 
 
Fionnuala:   Hmm! Cad é fút féin, an bhfuil aon rud speisialta fútsa?  
 
Cluas Éisteachta:  Is mise Cluas Éisteachta!  
 
Saighdiúirí/Fianna:  Cluas Éisteachta! (Scairteann siad amach é le chéile agus go 

hard.) 
 
Oisín:    Inis dúinn, cén mhaith atá ansin? 
 
Cluas Éisteachta:  Le mo chluas mór chluinfinn míoltóg ag eitilt ar bharr an 

chnoic  is airde sa tír. Cluinim trup atá déanta na céadta mílte ar 
shiúl. 

 
Fianna 2:   Cad é fút féin a dhuine uasail?   
 
Mothúcháin:   Is mise fear an mhothúcháin. 
 
Saighdiúirí/Fianna:  Fear an Mhothúcháin! (Scairteann siad amach é le chéile agus 

go hard.) 
 
Mothucháin:  Tá mise in ann rudaí a mhothú, fiú más luchóg ag siúl sa chéad 

tír eile. 
 
Fianna:   Tá cuma mhaith ortsa, cad é an scéal leat? 
 
Fear Feasa:   Is mise Fear Feasa. 



 
Saighdiúirí/Fianna:  Fear Feasa! (Scairteann siad amach é le chéile agus go hard .) 
 
Fear Feasa:   Ní amháin go bhfuil eolas an domhain agam, ach, tá mé ábalta 
   insint cad é a tharlóidh amach romhainn! 
 
Saighdiúirí:   Oh! Nach bhfuil sé go hiontach, iontach ar fad. 
 
Fionn:   Is cuma faoi sin, ní shílim go bhfuil seo chomh maith sin ar fad.  
 
Fathach:   Tabhair seans dóibh, b’fhéidir go dtiocfaí iad a úsáid go fóill. 
   Tá an chailleach iontach seiftiúil agus glic. Tá sí lán cleasa agus 
   tá na fir seo, bhal, lán cleasa iontacha ab fhéidir leo cuidiú  
   linn! 
 
Fionnuala:   Lean ar aghaidh a Ochtar Fear Maith. 
 
Fionn ag croitheadh a chinn agus ag labhairt go beag leis na Fianna ag fógairt dóibh 
nach bhfuil sé sásta. 
 
Glac go bog é:  Hey! Fionn, ná bíodh buaireamh ort is féidir linn cuidiú. 
 
Fionn:   Agus cé thusa? Cén t-ainm atá ortsa? 
 
Glac go bóg é:  Is mise Glac go bog é!  
 
Saighdiúirí/Fianna:  Glac go bog é! (Scairteann siad amach é le chéile ach an t-am 
   seo le hiontas.) 
 
Fionn:   Bhal sin é, chuala mé go leor. Cad é an mhaith le do  
   mhacasamhailse? 
 
Glac go bóg é:  Tá mise ábalta ubh a bhaint as faoi éan sa nead, i ngan fhios 
   don éan nó do rud ar bith eile. 
 
Fathach:   Ah, is úsáideach go maith fear mar sin a Fhionn agus  
   Fhionnuala. 
 
Fionn:   Ceart go leor, an chéad fear maith eile. 
 
Dreapadóir:   Is mise an dreapadóir agus thig liomsa dreapadh suas ar ailt nó 
   balla gan rópa nó cuidiú de chineál ar bith. 
 
Tá Fionn agus na Fianna sásta. 
 
Fionnuala:   Anois Fionn, nach bhfuil siad úsáideach, lean ar aghaidh. 
 
Saigheadóir:   Is mise an saighdeoir, agus thig liom mo rogha rud a  
   bhualadh sa tír, fiú bhuailfinn na réalta sa spéir! 
 
Saighdiúirí/Fianna:  Dreapadóir, Saighdeoir. 
 
Fionn:   Tá sin i bhfad níos fearr. 



 
Oisín:    Sin seachtar fear go fóill. Cad é faoin ochtú fear? 
 
Trí Maide:   Is mise Na Trí Mhaide. 
 
Fianna:   Na trí, cad é?  
 
Trí Maide:   Leis na trí maide seo thig liom rud ar bith a dhéanamh astu gan 
   trioblóid ar bith. Ó stól go dtí caisleán. 
 
Fathach:   A Fhionn agus Fionnuala, an bhfuil sibh ag teacht chuig an Rí 
   chun cuidiú? 
 
Fionn:   Bhal? B’fhéidir. 
 
Fionnuala:   Tá! Beidh muid ansin chomh luath agus is féidir linn. 
 
Fathach:   Maith go leor, ach bí cúramach ar an fharraige. Slán go fóill. 
 
Na Fianna:   Slán! 
 
Fionn:   An fharraige? Caithfidh muid dul trasna na farraige? 
 
Oisín:    Ach níl bád ar bith againn. 
 
Trí Maide:   Fág agamsa é, déanfaidh mise bád as an trí mhaide seo. 
 
Fionnuala:   Go gasta, go dtí an chladach agus beidh muid ar seol roimh  
   oíche. 
 
Na Fianna amach agus gach léim agus scairt leo ach fanann Fionn agus Fionnuala 
ar ais. 
 
Fionn:   An gcaithfidh muid seo a dhéanamh, dul trasna na farraige agus 
   troid leis an chailleach seo leis an arm atá againn? 
 
Fionnuala:   Tá muid óg agus láidir. Tá an Rí ag brath orainn agus níor lig 
   na Fianna duine ar bith síos riamh. 
 
Fionn:   Tá an ceart agat a chroí. Tá an babaí beag le cosaint againn, ar 
   aghaidh linn mar sin.  
 
Ritheann an bheirt acu amach agus iad ag scairteadh agus ag léim. 
 
 
 
 



Radharc 2 
 
 
Trasna na dtonnta. 
 
Osclaíonn an radharc le fuaim na farraige sa chúlra. Ritheann na Fianna isteach, 
ansin an t-ochtar fear maith agus ag deireadh Fionn agus Fionnuala. Tá seol faoi 
choinne báid ar an stáitse í bhfolach. Cuireann Fionn ceist cá bhfuil an bád. 
 
Fionn:   Cad é anois, an gcaithfidh muid snámh? 
 
Trí maide:   Ní chaithfidh, cuirfidh mise na trí maide seo le chéile agus  
   dhéanfaidh mé bád ar dóigh. 
 
Fionnuala:   Maith thú agus ar aghaidh leat. 
 
Trí Maide:   Druidigí bhur súile agus na hosclaigí iad go mbeidh mé réidh. 
 
Faigheann sé seol atá ar an stáitse agus seasann sé sa lár agus é os a chionn. 
 
Oisín:    Ó de gheall ar Dhia, cá bhfuil an bád? 
 
Tosaíonn na Fianna ag gáire os ard. 
 
Fear Feasa:   Níl sibh ag amharc mar is ceart. Ní fheiceann tú an bád, ach tá 
   sé ann. 
 
Cuireann na Fianna iontas ann agus iad ag labhairt go híseal. 
 
Fionn:   Níl mise ag dul isteach ansin. 
 
Oisín:    Ná mise, rachaidh muid go tóin poill. 
 
Fionnuala:   Níl aon rogha againn, isteach libh a chomrádaithe. 
 
Suíonn siad síos agus déantar cruth báid, tosaíonn na Fianna ag rámhaíocht ar nós 
go bhfuil siad ag bogadh. Ceol sa chúlra. Na saighdiúirí uilig ag rá, “Fionn, 
Fionnuala, Na Fianna, Ochtar Fear Maith”, 
 
Fionn:   Níos gaiste! 
 
Fianna:   Níos gaiste! 
 
Fear éisteachta:  Éist, cluinim trup iontach.  
 
Ceol sa chúlra. Na saighdiúirí uilig ag rá,“Fionn, Fionnuala, Na Fianna, Ochtar 
Fear Maith.” 
 
Na Fianna:   Cad é atá ann? 
 
Fear éisteachta:  Ó trup iontach, crith talún b’fhéidir, nó b’fhéidir toirneach agus 
   stoirm ag teacht. 



 
Na Fianna:   Ah! Stoirm! 
 
Fear éisteachta:  Tá sé ag éirí níos measa, agus i bhfad níos measa! 
 
Fear feasa:   Ní stoirm atá ann a dhaoine uaisle. 
 
Na Fianna:   Cad é atá ann? 
 
Saighdiúir 1:   Oh. Ní stoirm atá ann. Sin mo bholg, tá mé ag éirí   
   tinn. 
 
Bíonn sí tinn thar bord agus tá déistin orthu uilig. 
 
Fionn:   Ná héirigh duine ar bith eile tinn, coinnígí libh ag rámhaíocht.  
 
Ceol sa chúlra. 
 
Oisín:    Wow! Cé í sin? (Seasann sé suas sa bhád agus é ag féachaint 
   uaidh.) 
 
Dreapadóir:   Ní fheicim rud ar bith a Oisín. 
 
Oisín:    Capall mór bán agus ar a dhroim an bhean is deise a chonaic 
   mé riamh! 
 
Fear Feasa:   Is olc an scéal é sin do na Fianna agus duitse a Oisín, ach  
   inseoidh mé sin daoibh nuair a shroichfidh muid an taobh eile. 
 
Ceol sa chúlra. 
 
Saighdiúir 3:   Tá ocras ormsa, bhfuil rud ar bith le hithe? 
 
Fionn:   Níl, rud ar bith. Coinnígí leis an rámhaíocht le bhur dtoil. 
 
Saighdeoir:   Fan gheobhaidh mise iasc daoibh i bpreabadh na súl. 
 
Seasann sé suas agus faigheann sé iasc láithreach. Scairteann na Fianna le háthas.  
 
Mothúcháin:   Mothaím an t-uisce ag éirí tanaí, tá muid chóir a bheith ansin. 
 
Fear Falsa:   Tabhair dom tamall beag eile.  
 
Tá sé ina luí siar, cuireann na Fianna an ruaig air. 
 
Fianna:   Fear Falsa! 
 
Fear éisteachta:  Éist le fuaim na habhann agus gheobhaidh tú breac, cluinim 
   abhainn ag rith. 
 
Fionnuala:   Sin an talamh romhainn, déanaigí deifir. 
 



Fionn:   Ghlacfaimis níos mó gaoithe a bheith againn chun muid a  
   sheoladh. 
 
Mothúcháin:   Mothaím an ghaoth. 
 
Fear éisteachta:  Cluinim an ghaoth. 
 
Oisín:    Sin an ghaoth anois agus tá sí láidir. 
 
Séideann an ghaoth go láidir. Ceol sa chúlra. Tosaíonn siad ag rá “Fionn, 
Fionnuala”, etc. le ceol sa chúlra ach go bhfuil an rithim ag éirí níos gaiste. 
 
Fionn:   Tá muid ag dul ró-ghasta anois. 
 
Fionnuala:   Sin an talamh, tá muid beagnach buailte air. 
 
Fear Feasa:   Oh oh, tá drochdheireadh air seo! 
 
Ceol ag éirí níos dramatúla agus níos gaiste. Tosaíonn na Fianna uilig ag scairteadh. 
Buaileann siad an talamh agus titeann siad uilig amach as an bhád. 
 
Trí maide:   Caithfidh mé feabhas a chur ar an bhád sin go fóill. 
 
Oisín:    Go díreach, shíl mé go mbeimis sábháilte ar an talamh  
   thirim.  
 
Fathach isteach agus cuireann sé fáilte rompu.  
 
Fathach:   Ah, rinne sibh é tá an Rí ag fanacht libh. 
 
Tig an Rí isteach agus cuma bhrónach air. 
 
Fionn:   Is mise Fionn Mac Cumhaill agus seo mo chuid comrádaithe, 
   Fionnuala, Na Fianna agus an tOchtar Fear Maith. 
 
Fianna:   Fionnuala, Na Fianna agus an tOchtar Fear Maith. 
 
Rí:  Go raibh maith agaibh. Tá leanbh úr againn, ach tá an 

chailleach ag teacht chun é…(ag caoineadh) ...É a thabhairt ar 
shiúl arís. 

 
Fionnuala:   Na bí buartha, thig linn an chailleach a bhualadh duit. 
 
Fionn:   Beidh do leanbh slán anocht, agus an chailleach, bhal, fág sin 
   againne a Rí. 
 
Rí:  Go raibh maith agaibh. Anois, tar go dtí mo chaisleán agus 

beidh cóisir againn dóibh. Neart le hithe agus le hól, damhsa 
agus ceol. 

 
Na Fianna/ Ochtar fear maith:  Neart le hithe agus le hól, damhsa agus ceol. 
     Yeah! 
 



Fathach:   Bígí cúramach, b’fhéidir go mbeadh an chailleach thart!  
 
Imíonn siad amach as an stáitse ar thaobh na láimhe deise. 
 



Radharc 3 
 
Filleann an Feall. 
 
Tá na Fianna, Ochtar fear maith, an Fathach agus an Rí ina suí thart i leathchiorcal. 
Tá an leanbh ina chodladh go sámh in aice na tine. Tá caisleán sa chúlra. Cuireann 
siad an Fear Falsa ina luí in aice an linbh chun é a chosaint. 
 
 
An Rí:    Go raibh míle maith agaibh as teacht agus cuidiú linn a  
   Fhianna agus a Ochtar Fear Maith.  
 
Fionn:   Tá lúcháir orainn teacht agus cuidiú leat a Rí Uasail. 
 
Fionnuala:   An dtiocfaidh an chailleach anocht a Rí? 
 
Rí:    Níl a fhios agam, tá súil agam nach dtiocfaidh. 
 
Fear éisteachta:  Éist, cluinim rud éigin? 
 
Tá gach duine scanraithe agus ciúin. 
 
Fear éisteachta:  Ceart go leor, níl ann ach sneachta ag titim sa Mhol Thuaidh. 
 
Gach duine:  Buíochas le Dia! 
 
Fionn:  Bhal a chomrádaithe an bhfuil sibh ag dul a luí thart anseo 

cosúil leis an fhear falsa? Tabhair roinnt amhrán agus ceol don 
Rí Uasal. 

 
Fionnuala:   Go díreach, nó is cosúil go bhfuil oíche fhada romhainn anocht. 
 
Fionn:   Cuirfidh mé féin tús leis. Seo scéal faoi d’athair a fhathaigh. 
 
Fathach:   D’inis m’athair go leor dom fútsa agus na Fianna, an b’é  
   seo an t-am a chaith tú an píosa mór talún leis? 
 
Fionn:  Sé go díreach. Lá amháin tháinig Fathach go dtí cósta na 

hÉireann, agus le scéal fada a dhéanamh gairid, bhí sé anseo 
chun múineadh a chur ormsa, ach an dóigh eile thart a bhí an 
scéal agus nuair a bhí mé ag cur an ruaig leis ón tír, chaith mé 
tortóg leis ón talamh. Thit an tortóg amuigh san fharraige. 
Fágadh poll mór sa talamh agus tugtar Loch nEachach air 
inniu. Tá oileán anois san fharraige rud nach raibh ann ó thus 
ama! Sin Oileán Mhanainn! 

 
Fionnuala:   An bhfuil tusa ag insint an scéil sin mar a tharla sé a Fhionn, nó 
   bhfuil tú ag déanamh mórtais arís? 
 
Fathach:   Bhal tá an chuid is mó den scéal ceart a Fhionnuala. 
 
An Rí:   An féidir liom roinnt ceoil a chluinstin le bhur dtoil? 



 
Na Fianna/Ochtar fear maith:  Yeah! Ceol, ceol agus ceol. 
 
Ceolann siad lilt bheag le chéile ar feadh sealal. 
 
Saighdiúir 2:   Inis dúinn a Oisín, cad é a chonaic tú san fharraige? 
 
Oisín:    Bíonn an bhrionglóid sin agam go minic, bean ar chapall bán 
   agus gruaig chinn óir uirthi agus í ag iarraidh mé a mhealladh 
   go dtí tír í bhfad ar shiúl ó seo. 
 
Fionnuala:   Ó na habair sin a chroí. 
 
Fionn:   Ceart go leor ní ligfidh mé do sin tarlú dó, Na Fianna! 
 
Gach duine:   Na Fianna! 
 
Glac go bóg é:  Agus an tOchtar fear maith! 
 
Gach duine:   Agus an tOchtar fear maith! 
 
Fear Feasa:   Ó a chairde is a stóir, tá eolas agam ar sin. Mar a dúirt mé is olc 
   an deireadh a bheas ar an scéal sin. 
 
Oisín:    Inis dúinn é fhear feasa! 
 
Fear Feasa:   D’inis mé an scéal roimhe, mar sin, ní inseoidh mé é arís ach tá 
   a fhios ag duine de na Fianna an scéal go hiomlán. 
 
Na Fianna/Ochtar fear Maith:  Cé? (Iad ag ceistiú a chéile.) 
 
Fianna:   Tá fhios agam an scéal, agus inseoidh mé é daoibh. 
 
Dán, Oisín I ndiaidh Na Féinne. Tá Fionnuala buartha anois agus tá na Fianna, 
ochtar fear maith ag caint eatarthu féin. 
 
Fionn:   Argh! Amaidí amach sin, ná bí ag éisteacht leis a pheata! 
 
Rí:    Sin go leor, ceolaigí arís chun an t-aer a ghlanadh. 
 
Tosaíonn an ceol arís, ach ní i bhfad. 
 
Fear éisteachta:  Éistigí! chuala mé trup. Tá rud éigin ar an díon? 
 
Mothúcháin:   Mothaím duine ag siúl ar an díon chomh maith. 
 
Fionn:  A Fhear feasa, anois an bhfuil tú in ann insint dúinn cad é atá 

ag dul ar aghaidh? 
 
Fear Feasa:   Níl, ach inseoidh mé rud amháin duit, is í an chailleach atá ar 
   an díon agus gheobhaidh sí an leanbh anocht! 
 
Na Fianna:   Argh! An leanbh bocht. 



 
An Rí:   Caithfidh imeacht le hinsint don bhanríon. 
 
Fionnuala:   Maith go leor, fanfaidh muid leis an leanbh chun é a chosaint 
   duit. Imigh thusa agus gabh i bhfolach chun tú féin a bheith 
   sábháilte. 
 
Imíonn an Rí amach ar an taobh dheas den stáitse ina rith, stopann sé le hamharc ar 
an leanbh ach cuireann Fionn scairt air a bheith imithe. Imíonn sé faoi dheifir. 
 
Mothúcháin:   Mothaím í, tá sí anseo. 
 
Fear éisteachta:  Cloisim í, tá sí ar an taobh sin! 
 
Tá lámh le feiceáil ar an taobh chlé den stáitse. 
 
Fionn:   Beir ar an lámh sin agus tarraing anseo í! 
 
Ritheann cúigear Fianna chuige, ach tá sí ró-láidir, de réir a chéile tá gach duine ar 
an stáitse ag tarraingt, briseann an lámh agus tugann siad faoi deara gur cleas a bhí 
ann. 
 
Fionn:   An leanbh, gabhaigí go dtí an leanbh Na Fianna. 
 
Fionnuala:   Ó na hinis dúinn, tá sé imithe. Fuair an chailleach an lámh in 
   uachtair orainn uilig. Is cleas a bhí ann chun muid a bhogadh 
   ón leanbh. 
 
Fionn:   Ní chreidim é, cad é an dóigh ar féidir linn míniú don Rí gur lig 
   muid síos é. Seo an chead uair riamh ar theip orainn i rud ar 
   bith. 
  
Tig an Rí isteach ina rith, ach feiceann sé ar aghaidh na bhFiann go bhfuil an dochar 
déanta. 
 
Rí:    Óh, mo leanbh beag...an bhanríon. 
 
Tosaíonn sé ag caoineadh. Ceol sa chúlra. Siúlann sé go mall leis an cheol. 
 
Fionnuala:   Tá muid iontach buartha a Rí, lig muid síos tú go holc. 
 
Fionn:   Fan! Fear éisteachta, an bhfuil tú ábalta í a chluinstin? 
 
Fear éisteachta:  Tá sí ar an díon ag gáire go hard agus tá an leanbh ag  
   caoineadh. 
 
Mothúcháin:   Mothaím í, tá sí díreach os ár gcionn! 
 
Fionnuala:   Dreapadóir! Imigh leat suas go barr an chaisleáin agus déan 
   iarracht greim a fháil uirthi. 
 
Dreapadóir:   Maith go leor, ach an dtig liom Glac go bog é a thabhairt  
   liom? 



 
Fionn:   Cén fáth? 
 
Glac go bog é:  Mar beidh mise in ann an leanbh a bhaint di i ngan fhios don 
   chailleach! 
 
Fionn:   Iontach ar fad, maith sibh ar aghaidh libh mar sin.  
 
Fionnuala:   Léim ar dhroim an dreapadóra. 
 
Fathach:   Fan cuideoidh mise leat. A haon, dó, trí... 
 
Fianna/Ochtar fear maith:  Dreapadóir, Glac go bog é 4. 
 
Fionn:   Na Trí Maide, déan thusa cinnte go bhfuil an bád réidh le  
   himeacht, beidh orainn imeacht go gasta amach as seo. 
 
Fionnuala:  Na Fianna, bígí réidh, nuair a thiocfaidh an chailleach. Seasaigí 

go cróga ag mo thaobh. An bhfuil sibh réidh a chomrádaithe? 
 
Na Fianna:   Tá muid réidh! (Níl eagla orthu an t-am seo.) 
 
Fionn:   Dreapadóir, an bhfuil tú thuas go fóill? 
 
Dreapadóir:   Tá mé ar mo bhealach ar ais! 
 
Fionnuala:   Bhfuair sibh an leanbh? 
 
Glac go Bog é:  Fuair...ah! 
 
(Titeann an bheirt amach ar an stáitse agus an leanbh leo.) 
 
Fathach:   Maith sibh, gheobhaidh mise an Rí beidh sé iontach sásta. 
 
Fionnuala:   Cad é faoin Bhanríon? 
 
Fathach:   Thóg mise í go dtí tír eile chun í a bheith sábháilte! 
 
Fionn:   Fear Feasa, cad é a tharlaíonn anois? 
 
Fear Feasa:   Caithfidh muid éalú on áit seo leis an Rí agus an leanbh. 
 
Fionn:   Gach duine isteach sa bhád, go gasta. 
 
Fear éisteachta:  Cluinim í ag teacht, tá fearg an domhain uirthi. 
 
Mothúcháin:   Mothaím í ag teacht, tá an talamh agus an fharraige ar crith  
   leis an eagla. 
 
Tig an Rí isteach agus an Fathach. 
 
Fionn:  Go dtí an bád, láithreach, rámhaígí mar nár rámhaigh sibh 

riamh roimhe a chomrádaithe. 



 
Ceol sa chúlra, Fionn, Fionnuala, Na Fianna, Ochtar Fear Maith. 
 
Fear éisteachta:  Éist, cluinim í ag teacht. Caithfidh muid dul níos gaiste. 
 
Trí Maide:   Tá muid ag gabháil chomh gasta agus is féidir. 
 
Fionn:   Saighdeoir, an féidir leat cuidiú linn. Dúirt tú go bhfuil tú  
   ábalta rud ar bith a bhualadh, mar sin déan iarracht an  
   chailleach a bhualadh in ainm na bhFiann. 
 
An Rí :   Le do thoil, sábháil muid agus an leanbh. 
 
Saighdeoir:   Is mise an Saighdeoir. Bhuailfinn rud ar bith le mo shaighead 
   agus glac seo! Bhuail mé í. 
  
Na Fianna:   Yeah! Maith an saighdeoir! 
 
Fear Feasa:   Níl sí marbh go fóill, amharc! 
 
Titeann lámh ón spéir. 
 
Fionn/Fionnuala:  Buail arís í a shaighdeoir. 
 
Saighdeoir:   Gheobhaidh mé thú an t-am seo, bhuail mé í. 
 
Titeann lámh eile. 
 
Fionnuala:   Sin í, tá sí ag titim isteach san fharraige! 
 
Fionn:  Sin deireadh léi, tá an lá linn a chomrádaithe. Na Fianna agus 

an tOchtar Fear Maith. 
 
Na Fianna:   Na Fianna agus an tOchtar Fear Maith. 
 
 
Ceol sa Chúlra. Gach duine sa bhád ag rá 'FIONN, FIONNUALA, NA FIANNA agus 
OCHTAR FEAR MAITH!' 
 
 



Radharc 4 
 
 
 
Mar an gcéanna le Radharc 1 ag tús, Fionnuala agus a gcuid Fiann, Fionn agus an 
tOchtar Fear Maith. Críochnaíonn an drama le gach duine ag déanamh ‘Haka na 
bhFiann’! 
 
 
Críoch. 
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