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Radharc 1 
 
 
Searlaí:  ÁÁÁAÁ! Fuair mé é! Fuair mé é! An ticéad óir, an ticéad óir,  
  tá sé agam, ní chreidim é... 
 
Mamó:  Cad é atá cearr, a stór? Cad é sin? Litír? Airgead? Cad é atá ann? Ó a 
  Dhia, cad é atá cearr? Ar chaill tú do chloigeann?... ó mo bhrón,  
  tharla sé cheanna féin, níl sé i gceart sa chloigeann. Sin an bochtanas 
  duit... (ag caoineadh) 
 
Searlaí:  Ní hea a mhamó, éist...amharc, amharc go cúramach a mhamó, tá an 
  ticéad óir agam le dul isteach sa mhonarcha, monarcha Willie Wonka!  
 
Mamó:  CAD É? ABAIR ARÍS É! Taispeáin dom díreach anois...ó a  
  Shearlaí, fuair tú é! Fuair tú é agus tá a fhios agat, cad é a deirimse i 
  gcónaí... an rud is annamh is iontaí! 
 
Mamó agus Searlaí: YIPEE! 
 
 
Ag damhsa agus ag ceol: 
 
  Bhain mé ticeád. Bhain tú é, bhain mé ticeád, 
  Bhain tú é. Bhain mé ticeád.  Bhain tú é, bhain mé ticeád. 
  Lámh in airde 
  Suas san aer, síos in aice leat 
  Is cuir do thóin ag an taobh 
  Lámh dheas amach, lámh chlé amach  
  Is cuir do chorp síos  
  Léim chun tosaigh léim siar ar ais  
  Is tá muid réidh le himeacht 
  Suas san aer, síos in aice leat 
  Is cuir do thóin ag an taobh 
 
  Amharc anois tá an ticeád óir agam 
  Amharc anois tá an ticeád óir agam  
  Agus an rud is annamh is iontaí  
  Agus an rud is annamh is iontaí  
 
  Amharc anois tá an ticeád óir agam 
  Amharc anois tá an ticeád óir agam  
  Agus an rud is annamh is iontaí  
  Agus an rud is annamh is iontaí. 
  
(Ag imeacht, tagann Slugworth ar an ardán) 
 
Slugworth:  Feicim go bhfuil rud iontach agat...bhuel tá rud níos speisialta  
  agamsa...goitse! Níos cóngaraí...níos congaraí arís...amharc...ar  
  mhaith leat é?  
 
Searlaí:  Ba mhaith, ba mhaith cinnte... 



 
Slugworth:  Déan mar a deirtear leat agus is leatsa é. Istigh sa mhonarcha tá rud an-
  speisialta ann! 
 
Searlaí:  Cad é mar atá a fhios agat? 
 
Slugworth:  D’oibrigh mé ann bliantaí ó shin ach cuireadh amach mé. Rinne mé mo 
  dhícheall rud beag a ghoid…is comhábhar draíochta é an rud  
  speisialta seo. Má fhaigheann tú é domsa, gheobhaidh tú cuid mhór 
  airgid. Faigh é...faigh é, tá an t-airgead ag fanacht leat! 
 

 



Radharc 2 
 
 

Willie:  Cé sibhse? Ó Nach iontach atá sibh…nó fiosrach? Cad chuige an 
bhfuil sibh in Ard Mhacha inniu? An bhfuil aithne agaibh ormsa? Is 
mise Willie Wonka! Ó ar bhain duine ar bith agaibhse ticéad óir? Níor 
bhain? Ó bhuel, amharcfaidh muid le chéile ar na duine speisialta sin a 
bhain ceann acu!” Uimhir 1, Agustus Gloop. 

 
Augustus:   (ag ithe) Fuair mé...ticéad óir… 
 
Willie: Amharc air! Is beag nár ith sé é! 
 
Dadaí:  Ó mo Augustuisín, mo bhuachaillín, nach iontach atá tú! 
 
Willie:  Iontach, go deimhin-iontach santach! 
 
Augustus:  Imigh leat! 
 
Dadaí:  Beidh orainn tú a fháil réidh, tabhair leat barra seacláide eile, beidh do 
  neart de dhíth ort. 
 
Willie:  Beidh neart de dhíth ormsa. 
 

 
… 
 
 

Willie:  Uimhir 2, Veruca Salt! 
 
Mamaí Veruca: A chroí, mo stór, mo ghrá, tá bronntanas ag mamaí duit… 
 
Willie:  Cad é a cheannaigh mamaí? Teach? Capall? Carr? 
 
Veruca:  Stop! Oscail é! 
 
Willie:  Níor mhaith liom ionga ar bith a bhriseadh! 
 
Mamaí Veruca: Tá sé ar oscailt a nóiníní… 
 
Veruca:  Is cuma! Níor mhaith liom é. Tá a fhios agat cad é a ba mhaith liom, an 
  bómanta atá tú? 
 
Willie:  An millte atá tú? 
 
Mamaí Veruca: Ach mo ghrá... 
 
Veruca:  Ná labhair liom...go dtí go bhfuil an ticéad óir agam! 
 
Mamaí Veruca: Tá sé agam... 
 
Veruca:  Is maith an rud é.... ach RÓMHALL! 



 
Willie Wonka: Ró-leadránach! 

... 
 
Willie:  Uimhir 3, Fíona & Fionnuala. Is cúpla iad! 
 
F & F:  Amharc ar ár dticéad óir 
  A fuair muid arú inné 
  Táimid ag dul go caisléan mór 
  Mo dheirfiúr agus mé! 
 
Willie:  Amharc ar na páistí sin 
  Atá ag caint mar seo 
  Beidh siad istigh sa chaisleán linn 
  Ní bheidh mé in ann éisteacht leo! 
 
F & F:  A mhamaí, an bhfuil tú réidh 
  Chun muid a ghlacadh ann? 
  Ná buair do cheann faoin tae 
  Gheobhaidh muid cuid anonn! 
 
Mamaí:   A chailíní is cinnte go bhfuil mé reidh 
  Ní gá dúinn sin a phlé 
  Agus seo an dinnéar cibé 
  Agus... 
 
F&F:   Tabhair leat ár nguma coganta 
  Ní rachaidh muid gan é  
  Níl duine ar bith níos tapaí 
  Ná mo dheirfiúr agus mé! 
 
Mamaí:  Nnneee!  
 
Willie:  Nnneee!  
 

... 
 
Willie:  Uimhir 4, Mike Teavee! 
 
Mike:   Imigh leat, tá mé ag baint, ó! Ó! Níor mhaith liom dinnéar, níl an t-am 
  agam, tá tú ag cur isteach orm…bog, bog! Amach as an  
  bhealach….caithfidh mé seo a chríochnú. 
 
Daidí Mike:  Caithfidh tú rud éigin a ithe a mhic, barra seacláide fiú…  
 
Mike:   Á TÁ AN LOCHT ORTSA! Amharc anois, tá mé marbh! Tabhair  
  dom é...ticéad óir! 
 
Daidí:   Wow! 
 
Willie:  Wow? Tóg go bog é! Ar aghaidh liom! 
 
Cloistear clog ag bualadh. 



 
Willie:  Ó caithfidh mé imeacht...tá siad anseo! 
 
 
Osclaíonn na cúirtíní. 
 
Searlaí:  An gcreideann tú go bhfuil muid anseo, a mhamó? 
 
Mamó:  Tá sé dochreidte a Shearlaí. 
 
Searlaí:  Tá mé chomh sásta sin! An síleann sibh go mbeidh seo maith? 
 
Agustus:  Chuala mé go raibh sliabh ann déanta as seacláid!  
 
F & F:  Chuala muidne go mbeidh cead againn rudaí a ghlacadh abhaile linn! 

Beidh muidne ag faire amach go speisialta fá choinne guma coganta! 
 
Veruca:  Bhuel beidh mise ag glacadh cibé rud a ba mhaith liom! 
 
Mike:   Chuala mé go bhfuil seomra speisialta ann lán le ríomhairí! 
 
Mamó:  Amharcaigí ar na rudaí seo! Cad é mar a bheas an turas seo? 
 
Gach duine:  Beidh sé go hiontach! 
 
 
Gach duine ag ceol: 
 
  Mothaím cinnte, go mbeidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 
  Cinnte, go mbeidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 
  
Willie:  (ag léim isteach)  
 
  Beidh sibh ann- roimh i bhfad  
  Ticéad agaibh i bhur lámh! 
  Amharc anois! Tá sibh réidh! 
  Sibhse uilig agus CÉ? 
 
Gach duine ag damhsa. 
 
  Beidh muid ann- roimh i bhfad  
  Ticéad againn inár lámh! 
  Amharc anois! Táimid réidh 
  Willie Wonka agus... 
 
  Sibhse/Is tusa/Is mise, srl 
 
  Mothaím cinnte, go mbeidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 



  Beidh anocht ina oíche iontach 
  Mothaím cinnte! 
 
Willie:  Anois Fáilte! Fáilte! Fáilte romhaibh uilig chuig an áit is fearr sa  
  domhan! Anois fan go bhfeicfidh mé…mmm…anois cé hé seo…ó na 
  habair liom…Agustus Gloop? 
 
Agustus:  é...é...é... sin ceart agus seo m’athair, tá ocras orainn, cá bhfuil an  
  tseacláid? 
 
Daidí Agustus: Ó Willie Wonka, tá muid sásta bheith anseo! 
 
Willie:  Sea, sea, deas bualadh libh…an deas ar fad…  
 
Willie:  Mmm...seo Veruca, agus máthair Veruca, deas bualadh leat. 
 
Veruca:  A mhamaí! Ná croith lámh leis! Is dócha go bhfuil sé salach leis an 
  seacláid agus na milseáin is gach rud. 
 
Mamaí Veruca: Ó nach í atá speisialta, bíonn gach rud foirfe aici i gcónaí, tá sí ar 
  dóigh le fírinne. 
 
Willie:  Nach bhfuil…anois cé hé seo? Mmm, ah ar ndóigh, Mike Teavee! 
 
Mike Teavee: An bhfuil riomhairí ar bith istigh ann? Teilifís, blu-ray? 
 
Daidí Mike:  Tá an-suim aige sa teicneolaíocht, tá bua na ríomhairí aige! 
 
Willie:  Hmmm…bhuel tá fáilte romhaibh agus seo chugainn Fionnuala &  
  Fiona! Bhuel nach iontach atá sibhse!  
 
Ní labhraíonn duine ar bith acu ach leanann siad ar aghaidh leis an ghuma choganta. 
 
Willie:  Agus seo Searlaí, an bhfuil an ceart agam?  
 
Searlaí:  Ó tá a Willie, is deas bualadh leat, agus seo í mo mhamó, tá muid  
  beirt iontach sásta le bheith anseo! 
 
Mamó:  Tá muid ar bís! (Tugann sí barróg do Willie Wonka.) Ó nach bhfuil 
  an t-ádh orainn! Ní chreidim go bhfuil muid ag dul isteach an chaisleán 
  seo! Ní chreidim é, ó maith thú Searlaí, maith thú...tháinig tú ar an  
  ticéad deireanach! Ó b’fheidir nach nglacfaidh mo chroí leis seo...tá 
  sceitimíní an domhain orm...ó...ó...   
 
Searlaí:  A mhamó, socraigh síos, beir greim ort fein...tá brón orm faoi sin,  
  ach tá muid réidh le dul anois.... 
 
Willie:  (ag amharc ar gach duine) Suimiúil, anois déanaigí scuaine... Ar  
  aghaidh linn! Agus coinnigí le chéile an t-am ar fad, níor mhaith liom 
  duine ar bith a chailleadh...go fóill! 
 
Searlaí:  Gabh mo leithscéal a Willie Wonka, ach cá bhfuil na hoibrithe uilig? 
 



Willie:  Ó na hoompa loompaí ar ndóigh! 
 
Gach duine:  Oompa Loompaí? 
 
Willie:  Sea, tá siad an-speisialta...ó seo iad ag teacht anois chun heileó a rá...ó 
  bígí curámach nuair atá siad thart, thig leo bheith...bhuel fan go  
  bhfeicfidh sibh... 
 
Tagann na hOompa Loompaí ar an ardán ag ceol: 
 
  Oompa loompa doompadee dú 
  Muna a bhfuil tú deas, ní maith linn thú 
  Oompa loompa doompadah dí 
  Ní ghlacfaidh muid le hamaidí ar bith! 
 
  Éist go curamach - leis an dán gasta 
  ní íosfaidh sibh na firíní blasta 
  Déan mar a deirtear agus bígí lách 
  Muna ndéanann tú sin, beidh tú ag dul a-mach! 
 
  Ní maith linn an t-iompar sin! 
 
  Oompa loompa doompadee dá 
  Muna a bhfuil tú deas, beidh tú gan ghrá 
  Beidh tú brónach, ní sásta a bheas tú 
  Ar nós le Oompa loompa doompadee dú! 
 
Gach duine:  Wow! 
 
Christopher:  Bainigí sult as an turas! 
 
Willie:  Anois ar aghaidh linn..tá cuid mhór le feiceáil agaibh! 
 
Agustus:  Cad é sin? 
 
Willie:  Is abhainn í. 
 
Searlaí:  Abhainn dhonn! 
 
Willie:  Déanta as seacláid! 
 
Agustus:  Mmm...seacláid 
 
Willie:  Níl sé reidh le hithe go fóill. 
 
Agustus:  Seacláid...tá mé ag dul isteach! 
 
 
Léimeann Agustus isteach san abhainn, tosaíonn gach duine ag screadaíl. 
 
 
Daidí Agustus: Agustus, Agustus, goitse, Dia ár sabháil, cuidigh leis! 
 



 
Tógann Daidí Agustus é amach ón abhainn. 
 
 
Willie:  Ooops, níl an abhainn slán sábháilte go fóill. 
 
Agustus:  Mothaím tinn, iontach tinn, cuidigh liom a Dhaidí! 
 
 
 
Ceol: 
 
Daidí Agustus: 
 
  Bíonn ocras ort, i gcónaí  
  Itheann tú barraíocht 
 
Agustus: Ach tá an neart de dhíth orm 
  Mar a chluinim gach aon uile lá 
  Sin an fáth ar bhain mé ticéad 
  D’ith mé gach rud a thug tú dom  
  Brioscaí, seacláid is guma fiú 
  Ní dúirt riamh mé nár mhaith liom sin 
 
Gach Duine: 
 
  Slán leat a chara agus na hamharc siar 
  Nach tú a bhí santach  
  Ghlac tú rud gan cead ar bith, 
  Gan cead ar bith uainn 
 
  Slán leat a chara agus na hamharc siar 
  Nach tú a bhí santach  
  Ghlac tú rud gan cead ar bith, 
  Gan cead ó Willie 
 
Agustus:  Ó tá mé tinn, cad é atá cearr liom? 
 
Willie:  Ó seo na hoompaí loompaí duit... 
 
 
Tagann na hOompa Loompaí ar an ardán ag ceol: 
 
  Oompa loompa doompadee dú 
  Muna a bhfuil tú deas, ní maith linn thú 
  Oompa loompa doompadah dí 
  Ní ghlacfaidh muid le hamaidí ar bith! 
 
  Éist go curamach - leis an dán gasta 
  ní íosfaidh sibh na firíní blasta 
  Déan mar a deirtear agus bígí lách 
  Muna ndéanann tú sin, beidh tú ag dul a-mach! 
 



  Ní maith linn an t-iompar sin! 
 
  Oompa loompa doompadee dá 
  Muna a bhfuil tú deas, beidh tú gan ghrá 
  Beidh tú brónach, ní sásta a bheas tú 
  Ar nós le Oompa loompa doompadee dú! 
 
Gach duine:  Wow! 
 
Willie:  Tíocfaidh na fir oibre chun seo a dheisiú!  
 
Aodhán:  A Willie Wonka, chuala muid go raibh taisme ann? 
 
Willie:  Taisme go cinnte, an dtiocfadh libh amharc ar an abhainn? 
 
Fir oibre 1&2:  Go cinnte! 
 
Fir oibre 3&4:  Fadhb ar bith! 
 
Fir oibre 5&6:  Ar ndóigh! 
 
Fear oibre 4:   Gan mhoill! 
 
 
Téann siad a fhad leis an abhainn agus amharcann siad isteach. 
 
 
Fear oibre 2:   Ó a Dhia, amharc orm, is O Dowd mé! Deich mbliana a chaith 
   mé ag obair mar pholaiteoir sa tionol. Agus anois amharc  
   orm! 
 
Fear oibre 1:   Ag obair nó ag caitheadh airgid gan cead?  
 
Fear oibre 2:   Bhí an dara teach sin de dhíth orm - ní thiocfadh liom bheith ag 
   taisteál ón Lorgain go Béal Feirste gach lá! 
 
Fear oibre 3:   Ná labhair liom faoi sin! Is O’Dowd thú? Is Cowell mé! Simon 
   Cowell! Ba ghnách liomsa bheith ar an teilifís gach seachtain…
   i mo shuí go compórdach…cosúil le….leis an duine sin-ina 
   shuí ag amharc orainn-ag moltóireacht. Ba chóir domsa bheith 
   ag moltóireacht! 
 
Fear oibre 4:   Ná labhair liom faoi sin. Ba mhúinteoir mé i mBunscoil Naomh 
   Proinsias, agus anois amharc orm! 
 
Fir oibre 5&6:  Mo chroí! 
 
Fear oibre 4:   Is cuimhin liom na seanlaethanta sin! Ba thógálaí iontach mé! 
   Thóg mé tithe ar fud an domhain. Agus anois amharc orm! 
 
Fear oibre 1:   Thóg - ach níor chaith duine ar bith iad - nach bhfuil sin ceart? 
 
Searlaí:   A Mhamó, tá rud éigin cearr! 



 
Mamó:   Na bí buartha, a Shearlaí. Beidh na fir oibre iontacha sin in ann 
   an fhadhb a réiteach, amharc cé chomh láidir is atá siad! 
 
Searlaí:   Tá súil agam go bhfuil an ceart agat a Mhamó! 
 
Fear oibre 2:   Ahá! Níos mó seacláide de dhíth!  
 
Fear oibre 1:   I bhfad níos mó! 
 
Fir oibre 3&5:  Cuid mhór! 
 
Fir oibre 5&6:  Bosca ollmhór! 
 
Fear oibre 4:   Sliabh mór! 
 
 
Imíonn na fir uilig. 
 
 
Willie:  Ar aghaidh linn! Ó agus le bhur dtoil - coinnigí le chéile!  
 
Mamaí Fíona & Fionnuala: Buachaill bómánta! 
 
F&F:   Bhí sin greannmahar! An-ghreannmhar! Amadán!  
 
Mike:   Tá seo leadránach! Nach bhfuil ríomhairí ar bith san áit seo? 
 
Willie:  Is maith leat ríomhairí? 
 
Mike:   Is mise an duine is fearr in Éirinn ag súgradh ar an Stáisíun Súgratha 1, 
  2, is 3; X-box;  an X-box Kinnect; X-box 360: an DS; an DS I; an DS 
  XL; an Wii... 
 
Willie:  Hmm...bhuel, tá an ceann seo píosa beag difriúil, níl duine ar bith in 
  ann an chéad leibhéal a bhaint! 
 
Mike:   Ha ha, amateurs! Fadhb ar bith domsa… 
 
Willie:  Bhuel an rud atá ann...muna mbaineann tú, téann tú isteach sa chluiche 
  go dtí go bhfuil an bua agat. Ar ndóigh níl ann ach rud beag, níl le  
  déanamh agam ach giota beag níos mó oibre! Tháinig beirt Oompa 
  Loompaí amach inné agus bhí am iontach acu! Seo é...anois mar a  
  dúirt mé níl sé réidh go fóill. 
 
Mike:   Táispeáin dom, amach as mo bhealach, bog, bog, wow! A chairde, bígí 
  réidh, tá sibh ar tí rud speisialta a fheiceáil! 
 
Daidí Mike:  A Mhíchíl, ná déan sin, chuala tú Willie Wonka! Bí curámach,  
  tiocfaidh na hOompaí Loompaí. 
 
Mike:   Stad! Stad! Amharc a rinne tú! Níl! Tá an locht ortsa! 
 



Daidí Mike:  D’iarr mé ort gan bacadh leis! Dúirt mé leat go dtiocfadh na hOompaí 
  Loompaí fá do choinne! 
 
Mike:  Is cuma liom faoi Oompa Loompa ar bith 
  Gach aon sec ag teacht amach i ngruuuuupaí 
  Is cuma liom faoi Oompa Loompa ar bith 
  Tá mise níos fearr ná duine ar bith 
  Níos fearr i bhfad na sibhse 
 
Daidí Mike: Ní éisteann tú le rud ar bith ó 
  Ní éisteann tú le rud ar bith  
 
Gach duine: Rud ar bith rud ar bith rud ar bith riamh 
  Ní éisteann tú le rud ar bith... 
  Imríonn tú ríomhairí  
  Ó mhaidin go hoíche  
  Ag troid is ag scairteadh  
  Ar gach uile duine arís is arís 
  Caithfidh tú imeacht 
  Slán agus beannacht! 
 
 
Glacann an ríomhaire Mike ón ardán!  
 
Willie:  Anois, seo rud nua a bhfuil mé ag obair air. 
 
Veruca:  Taispeáin dúinn! 
 
Searlaí:  Cad é atá ann, a Willie Wonka? 
 
Willie:  Guma coganta speisialta. 
 
Fiona & Fionnuala: (Ag brú gach duine). Bog, bog, amach as mo bhealach! Guma                                            
coganta speisialta? Cén dóigh? Thriall mé féin agus mo dheirfiúr gach píosa atá ann 
faoin spéir. Cén sort é? 
 
Willie:  Bhuel má tá seo agat níl bia ar bith eile de dhíth ort! A luaithe is a  
  théann sé isteach i do bhéal, blaiseann tú rudaí deasa, an bia is fearr 
  leat! Uachtar reoite, milseáin, seacláid, cáca, prátaí, sicín... 
 
Fiona & Fionnuala: Tabhair píosa de dúinn! 
 
Willie:  Níl sé críochnaithe go fóill. (Sciobann duine acu an guma óna láimh.) 
  Mar a dúirt mé tá mé go fóill ag obair air! 
 
Mamaí F&F: Maith sibh a chailíní! Gabhaigí ar aghaidh, cad é mar atá sé? 
 
F1:   Mmmm piotsa....Dominos! 
 
F2:   Mmmm sicín....KFC! 
 
Searlaí:  Tá ocras an domhain orm a Mhamó!  
 



Mamó:  Tá agus ormsa a Shearlaí, tá agus ormsa… 
 
Willie:  Anois, caith amach é! Is leor sin 
 
F&F:  Na-na na-na na-na; Na na na na na na na  
  Na-na na-na na-na; Na na na na na na na 
 
  Is cuma linn fá rud ar bith 
  Is grá linn guma coganta  
  Itheann muid gach lá é 
  San oíche nó ’dtús an lae 
 
  Tá muid níos fearr na duine ar bith 
  Ag caint fá guma coganta 
  Níl duine ar bith níos tapaí 
  Mo dheirfiúr agus mé! 
 
  Na-na na-na na-na 
  Duine ar bith níos tapaí 
  Na-na na-na na-na 
  Mo dheirfiúr agus mé! 
 
Gach duine: Ó, Is Cuma! Cad é a deir sibh 
  Bhí sibh dalba, bhí sibh santach 
  Is sibhse a ghlac an guma 
  Níor tugadh cead daoibh 
  Níl muid ag éisteacht libh! 
  Tá sibh dalba! 
  Tá sé fíor! 
  Is sibhse santach 
  Is cuma 
  Bhí sibh dalba  
  Ar ais sa bhaile libh 
  Abhaile libhse anois 
 
 
F&F:   Ugh! Cad é sin, ugh, uafásach! (Caitheann siad an guma amach.) 
  Thig liom é a bhlaiseadh go fóill...Ó mo bholg...Mothaím uafásach...
  (Tosaíonn siad ag caoineadh.) 
  
Mamaí F&F:  Cad é atá cearr leo? Cuidigh leo! 
 
Willie:  Bhuel dúirt mé nach raibh sé réidh! 
 
Mike:   An bhfuil rud ar bith réidh? 
 
Mamaí F&F:  Déan rud éigin-amharc orthu! 
 
Willie:  Gheobhaidh mé na hOompa Loompaí, beidh dochtúir acu. É ná bí  
  buartha! 
 
Tosaíonn na cailíní ag caoineadh níos mó. 
 



Mamaí F&F:  Ó amharc anois ar an rud a rinne sibh, tá muid ag dul achan rud a  
  chailleadh! 
 
Willie:  Hí hí hí...ó iontach maith…oops…(ag scairteadh) Oompa Loompaí! 
 
Oompa Loompaí: 
       

Oompa loompa doompadee dú 
  Muna a bhfuil tú deas, ní maith linn thú 
  Oompa loompa doompadah dí 
  Ní ghlacfaidh muid le hamaidí ar bith! 
 
  Éist go curamach - leis an dán gasta 
  ní íosfaidh sibh na firíní blasta 
  Déan mar a deirtear agus bígí lách 
  Muna ndéanann tú sin, beidh tú ag dul a-mach! 
 
  Ní maith linn an t-iompar sin! 
 
  Oompa loompa doompadee dá 
  Muna a bhfuil tú deas, beidh tú gan ghrá 
  Beidh tú brónach, ní sásta a bheas tú 
  Ar nós le Oompa loompa doompadee dú! 
 
Gach duine:  Wow! 
 
Veruca:  Cad é atá muid ag dul a fheiceáil anois?  
 
Willie:  Bíodh foighne agat! 
 
Veruca:  Foighne? Foighne? Níl sin de dhíth ormsa...Faighimse gach rud a ba 
  mhaith liom lom láithreach! 
 
Willie:  Mmm….bhuel isteach anseo tá rud an-speisialta ar fad ann! Líomanáid 
  draíochta. Nuair a ólann tú é, éiríonn tú níos áille agus níos   
  dathúla! 
 
Veruca:  Tabhair dom é lom láithreach! 
 
Willie:  Níl sé reidh go fóill! 
 
Veruca:  Tabhair dom anois é!  
 
Glacann sí an buidéal agus ólann sí an t-uisce. 
 
Willie:  Ó ó! 
 
Veruca:  Cad é? 
 
Willie:  Caithfidh tú imeacht...beidh na hoompa loompaí anseo duit! Níor  
  tugadh cead duit sin a ghlacadh uaim! Caithfidh tú imeacht, rinne tú 
  rud dalba! Nach ndearna? 
 



Gach duine:  Rinne! 
 
Veruca:  Ach níl sin cothrom! A mhamaí, níor mhaith liom imeacht! Ba mhaith 
  liom an chuid eile a fheiceáil! A mhamaí, ní bhfuair mé rud ar bith go 
  fóill. Níl sé cothrom a mhamaí…(Tosaíonn sí ag caoineadh.) 
 
 
Mamaí Veruca:  
 
  Ááá! 
  Ó á stor, a stór 
  Nach tú atá galánta 
  Á chroí, a chroí  
  Cinnte atá tú fíorghalánta  
  Tá tú ró-dhathúil  
  Agus tá a fhios agat é! 
 
Veruca: Yé! Is fíor, is fíor 
  Go bhfuil mé fíorghalánta 
  Is cuma, is cuma 
  Is cuma cad é atá le rá 
  Ní éistfidh mé leat, déanfaidh mé cibé 
  Ó sin é! 
 
Gach duine: In am duit imeacht 
  Slán abhaile leat go deo 
  Bhí tú dalba  
  Tá an locht ort féin! 
  In am duit imeacht 
  Slán abhaile leat go deo 
  Bhí tú dalba  
  Tá an locht ort féin! 
 
Willie:  Agus seo chugainn na hOompa Loompaí! 
 
Tagann na hOompa Loompaí ar an ardán ag ceol: 
 

Oompa loompa doompadee dú 
  Muna a bhfuil tú deas, ní maith linn thú 
  Oompa loompa doompadah dí 
  Ní ghlacfaidh muid le hamaidí ar bith! 
 
  Éist go curamach - leis an dán gasta 
  ní íosfaidh sibh na firíní blasta 
  Déan mar a deirtear agus bígí lách 
  Muna ndéanann tú sin, beidh tú ag dul a-mach! 
 
  Ní maith linn an t-iompar sin! 
 
Glactar Veruca ón ardán. 
 
  Oompa loompa doompadee dá 
  Muna a bhfuil tú deas, beidh tú gan ghrá 



  Beidh tú brónach, ní sásta a bheas tú 
  Ar nós le Oompa loompa doompadee dú! 
 
Searlaí:  An mbeidh na páistí sin maith go leor, a Mhamó? 
 
Mamó:  Ó beidh Searlaí, ná bíodh imní ort, nach bhfuil Willie Wonka anseo? 
  Ach Searlaí, éist go cúramach leis, na bac le rud ar bith nár chóir duit... 
 
Willie:  Anois, caithfidh muid dul ar aghaidh...déanaigí deifir. Cá mhéad páiste 
  atá fágtha againn? 
 
Mamó:  Níl ann ach Searlaí anois, a Willie Wonka. 
 
Willie:  Le fírinne? Bhuel..,bhuel maith thú a Shearlaí, maith thú! Go maire tú! 
  Ar fheabhas! Ar ndóigh bhí a fhios agam i gcónaí go mbainfeá thusa! 
 
Searlaí:  Go mbainfinnse? Ní thuigim...cad é a bhain mé a Willie Wonka? 
 
Mamó:  An raibh comórtas ann? 
 
Willie:  Ó níl go leor ama againn le bheith ag caint! Ar aghaidh linn. 
 
Searlaí:  Cá bhfuil muid ag dul? 
 
Willie:  Isteach anseo a chairde, tá rún ann! 
 
Mamó:  Rún? 
 
Searlaí:  Cén sórt rúin? 
 
Willie:  Amharcaígí...is é seo an comhábhar rúnda ata istigh in achan rud a 

thagann amach as an mhonaraca seo. Déanann sé an blas níos blaiste, 
an méid níos mó, an dath níos dathúla agus an draíocht níos 
draíochtúla! Bíonn daoine ag déanamh iarrachtaí mo rún a ghoid i 
gcónaí. Is é sin an fáth nár thug mé cead do dhaoine bheith istigh anseo 
riamh. Go dtí inniu, a Shearlaí…amharc air, nach bhfuil sé go 
hiontach? 

 
Searlaí:  A Mhamó, bhuail mé le fear darbh ainm Slugworth. D’iarr sé orm  
  píosa den chomhábhar speisialta a ghlacadh abhaile liom. Tá sé ag dul 
  cuid mhór airgid a thabhairt dom. Beidh muid in ann teach a  
  cheannach, ní beidh ocras orainn arís, beidh muid te teolaí i gcónaí. 
 
Mamó:  Bí cúramach a mhic. 
 
Searlaí:  Cad é atá mé ag dul a dhéanamh? Mo thuismitheoirí bochta, ocras 

orthu i gcónaí... 
 
Mamó:  Ach tá siad sásta...is é sin an rud is tábhachtaí. Níl mé ag dul a insint 
  duit cad é atá le déanamh agat ach is le Willie Wonka an comhábhar 
  rúnda sin. 
 



Searlaí:  Tá an ceart agat a Mhamó, ní thig liom rud ar bith a ghlacadh ón  
  mhonarca seo, is le Willie Wonka an áit seo. Thug sí cead dom é a  
  fheiceáil, is leor sin. Agus nach raibh lá dár saol againn inniu! 
 
Mamó:  Bhí lá den scoth againn! 
 
Willie:  É, an bhfuil sibh réidh? Ar mhaith libh stopadh tamaillín eile, ar  
  mhaith libh rud ar bith eile a fheiceáil istigh anseo? 
 
Searlaí:  Tá muid réidh le himeacht. 
 
Willie:  Yipee! Comhghairdeas, comhghairdeas, comhghairdeas. Rinne tú é! 
  Rinne tú é. Ó tá sé tuillte agat.  
 
Searlaí:  Cad é a rinne mé? 
 
Mamó:  Sílim gur chaill sí a cloigeann! 
 
Willie:  Bhí tú ionraic, a Shearlaí. Ní dhearna tú an drochrud a d’iarr Slugworth 
  ort a dhéanamh. 
 
Searlaí:  SLUGWORTH? Tá a fhios agat cad é a d’iarr sé orm a dhéanamh?  
 
Willie:  Go cinnte, tá sé ag obair anseo le blianta anois, seo e ag teacht. Bhí 
  orainn bheith cinnte…bhí orainn an duine ceart a fháil…agus is tusa an 
  duine sin…is tú an duine ceart… 
 
Slugworth:  D’iarr mé ort rud dalba a dhéanamh a Shearlaí, fá choinne airgid, ach 
  b’fhearr leat an rud ceart a dhéanamh. Sin rud speisialta-níl mórán  
  daoine mar sin sa lá atá inniu ann, is tú an duine ceart! 
 
Searlaí:  AN DUINE CEART? CAD É? Ní thuigim! 
 
Willie:  Caithfidh duine bheith i mbun na monarchan, ach duine ionraic, duine 
  ciallmhar, cosúil leatsa! Is leatsa an mhonarcha anois. Is seanduine mé 
  anois ach leanfaidh tusa ar aghaidh… seo do bhaile nua…is leatsa é 
  uilig… ACHAN RUD! 
 
Searlaí:  Ach ní thig liom bheith i mo chónaí anseo, cad faoi mo thuismitheoirí 
  agus mo chlann uilig… 
 
Willie:  Ó ar ndóigh beidh siad siúd ina gcónaí anseo leatsa! 
 
Searlaí agus Mamó & Gach duine:  Ó AN RUD IS ANNAMH IS IONTAÍ! 
 
Tagann gach duine amach ar ar ardán ag déanamh comhghairdis le Searlaí. 
 
Ceolann gach duine: 
 
  Mothaím cinnte, go mbeidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 
  Cinnte, go mbeidh anocht ina oíche iontach 



  Beidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 
  
Willie:  (ag léim isteach)  
 
  Beidh sibh ann- roimh i bhfad  
  Ticéad agaibh i bhur lámh! 
  Amharc anois! Tá sibh réidh! 
  Sibhse uilig agus CÉ? 
 
Gach duine ag damhsa. 
 
  Beidh muid ann- roimh i bhfad  
  Ticéad againn inár lámh! 
  Amharc anois! Táimid réidh 
  Willie Wonka agus... 
 
  Sibhse/Is tusa/Is mise, srl 
 
  Mothaím cinnte, go mbeidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 
  Beidh anocht ina oíche iontach 
  Mothaím cinnte! 
 
 

 
 


