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Is traidisiúin ársa é go músclaíonn páistí ar mhaidin 
na Cásca chun teacht ar uibheacha. Na laethanta seo, 
tá an chuid is mó de na huibheacha seo déanta as 
seacláid, ach tráth dá raibh, fuair na páistí uibheacha 
circe nó uibheacha lachan, a bhí deartha le patrúin 
ildaite, álainne.

Is cuma an ubh, bíonn siad i gcónaí tugtha ag....
an gCoinín Cásca. Caitheann sí an bhliain ar fad 
ag ullmhú na n-ubh don mhaidin thábhachtach 
seo. Baineann an scéal seo le bliain amháin 
i saol an choinín, ina raibh uirthi foghlaim, 
conas muinín a bheith aici as daoine eile ionas 
gur féidir léi an Cháisc a shábháil.



Nuair a chonaic an Coinín Cásca an chéad lus an 
chromcinn ag fás, thosaigh sí ag fáil réidh don Cháisc. 
Rinne sí plean, ag oibriú amach, cé mhéad ubh a bhí 
de dhíth uirthi go díreach agus cá fhad a thógfadh sé 
chun iad a phéinteáil. Bhí a fhios aici go raibh uirthi 
tús a chur leis lom láithreach. 

Chomh luath is a chríochnaigh sí a cuid 
pleananna, tháinig clúdach litreach faoi 
dhoras a ceardlainne. D’oscail sí go tapaidh 
é agus léigh sí an nóta taobh istigh. 



Is tubaiste uafásach í seo a cheap sí! Gan 
na sicíní, ní bheadh aon uibheacha. Gan na 
huibheacha, ní bheadh aon toraíocht uibhe 
agus ciallaíonn sé sin go mbeadh mórán páistí 
brónacha ann. Bheadh an lá scriosta!

.

An Teach 
Circe, Lána 
Uibhe, An 
Fheirm.

A Choinín Cásca, a chara,

Táimid ar fad scriosta 
agus tá sos ag teastáil 
uainn. Táimid chun dul 
ar ár laethanta saoire 

agus feicfidh muid le linn 
an tsamhraidh thú. Bain 

s-UBH as an gCáisc!

Le gach dea-ghuí, 

Na Sicíní.



An lá dár gcionn, faraor, níor tháinig feabhas 
ar bith lena cás. Bhí na coiníní, a thug cabhair 
di na scuaba péinteála a chruthú óna a gcuid 
bhfionnadh féin, ag fulaingt ó bhruitíní coinín. 
Bhí siad go léir sa leaba, ag ól tae camomile 
agus ag ithe anraith cairéid. 

Anois, ní raibh sé de nós ag an gCoinín 
Cásca a bheith buartha riamh, mar 
sin, chuir sí litreacha chuig a cuid 
cairde, agus bhí sí lán den tuairim go 
dtabharfadh siad cabhair di. 



Ní raibh tásc ná tuairisc de na caocháin fiú, 
a thochail na tolláin a d’úsáid sí chun na 
huibheacha a sholáthar.

Ní raibh clú ar bith ag an gCoinín Cásca céard a bhí 
sí chun a dhéanamh ansin. Ní raibh aon uibheacha 
nó scuaba aici, fiú dá mbeadh a leithéid sin aici, ní 
bheadh aon bhealach aici iad a sholáthar.  

Níl aon tinteán mar

do thinteán féin



Ní bheadh aon Cháisc i mbliana, a 
cheap sí di féin, agus ansin, roll deoir 
mhór síos a leiceann fionnaitheach.

Baineadh geit aisti nuair a chuala sí cnag ar an 
doras agus suas léi chun an doras a oscailt. Nuair 
a d’oscail sí an doras, níor chreid sí a súile!



Bhí na hainmhithe is dainséaraí sa cheantar taobh 
amuigh - sionnaigh ghlice, broic bhradacha agus 
géanna fiosracha. 

 “An bhfuil cead againn teacht isteach?” a deir 
ceann de na sionnaigh go séimh.

“NÍL! DÁR NDÓIGH!” a scread an Coinín 
Cásca, “IMIGÍ!” 

“Ach, chualamar go raibh cabhair uait,” a 
scread gé.



“Tá sibh ag iarraidh cabhair a thabhairt dom?” a 
deir an Coinín Cásca go hiomlán trína chéile.

“Tá. Táimid ag iarraidh an Cháisc a shábháil,” a 
deir an sionnach. “Le do thoil, ná smaoinigh gur 
ainmhithe glice agus cruálacha iad na sionnaigh. 
Bíodh muinín agat asainn.”

“Tá a fhios againn go bhfuil uibheacha uait 
toisc go bhfuil na sicíní go léir imithe. Ní 
chaithfidh tú ach seans a thabhairt dúinn,” 
a deir na géanna. 

“Táimid ar an bhfoireann céanna agus táimid 
réidh le tochailt!” a deir na broic le gáire. 



Bhí droch-scéalta faoi na hainmhithe seo go mór i 
mbéal an phobail le blianta beaga anuas agus níor 
chreid sí go raibh siad ag insint na fírinne. 

Ach shíl sí go bhféadfadh sí seans a thabhairt 
dóibh an Cháisc a shábháil. Tar éis an tsaoil, 
ní bheadh sí in ann é a dhéanamh ina haonair. 

Tharraing sí anáil fhada dhomhain 
agus thug sí cead dóibh teacht isteach.



Bhí ionadh an-domhain ar an gCoinín Cásca 
nuair a thosaigh na hainmhithe go léir ag obair. 
Rug na géanna uibheacha ó mhaidin go hoíche, go 
dtí go raibh a dhóthain ann do gach uile pháiste. 

D’úsáid na sionnaigh fionnadh óna n-eireabaill 
féin chun na scuaba is mó sa tír a dhéanamh 
don Choinín Cásca.



Chomh luath is a chríochnaigh siad na 
scuaba, thug siad cabhair do na broic na 
tolláin go léir a thocailt.

Nuair a bhí na huibheacha agus tolláin 
críochnaithe, thosaigh siad go léir ag péinteáil. 

Bhí an Coinín Cásca tógtha go mór leis 
na patrúin a phéinteáil na hainmhithe 
eile. Níor chreid sí é!

Suíomh
Tochailte



Nuair a bhí gach rud déanta acu, sheas an 
Coinín Cásca siar chun breathnú ar an méid 
a bhí déanta acu. Lig sí osna mór áthais. 
D’éirigh leo an Cháisc a shábháil!



Tháinig na sicíní dílse ar ais ag an deireadh, ach 
bhí a fhios ag an gCoinín Cásca anois go raibh sí 
in ann brath ar a cairde nua, dá mbeadh sos ag 
teastáil óna sicíní arís.

Ar mhaidin Chásca, 
bailíodh na huibheacha 
Cásca go léir chun iad a thabhairt 
do gach uile pháiste sa domhan. Dár ndóigh, 
bhí ríméad an-domhain ar na páistí.


