Bróga
Bharra

Bíonn tionchar ag an uathachas ar
an dóigh a n-oibríonn an intinn agus
an corp. Má tá uathachas ar dhuine,
tá seans maith ann nach bhfeicfidh
an duine rudaí mar a fheiceann
daoine eile iad. Seans fosta nach
bhfreagróidh an duine do rudaí mar a
fhreagraíonn daoine eile.

Thar rud ar bith eile, tá dúil mhór ag Barra sna traenacha.
Is breá leis bheith ag foghlaim faoi rudaí nua fosta, ach
níl dúil aige sa scoil. Bíonn am crua ag Barra sa scoil nó
níl sé cosúil leis na buachaillí agus na cailíní eile. Tá Barra
rud beag difriúil. Ní fheiceann sé rudaí mar a fheiceann
gach duine eile iad.
Tá uathachas ar Bharra.
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Ciallaíonn tromaíocht nó
bulaíocht, caitheamh go holc
le duine gach lá d’aon turas, nó
an duine sin a ghortú nó bheith
cruálach leis nó léi i rith an ama.

In amanna, bíonn suim mhór ag
daoine a bhfuil uathachas orthu san
aon rud amháin nó i líon beag rudaí
agus bíonn siad ag iarraidh bheith ag
caint faoin rud sin nó ag súgradh leis
an rud sin an t-am ar fad. Seans nach
mbeadh siad ag iarraidh rud ar bith
eile a dhéanamh.

Bhí Barra ag iarraidh bheith cairdiúil le Brian, Seán agus
Laoise, ach shíl siadsan go raibh Barra rud beag corr. Bhí
siadsan i gcónaí ag spochadh as agus ag maistíneacht
air. Rinne siad magadh faoi gach lá ag am sosa nó ní
bheadh Barra ag iarraidh peil a imirt leis na páistí eile.
An t-aon rud a bheadh seisean ag iarraidh a dhéanamh
ná súgradh le traenacha.
Thug siad drochainmneacha air nuair a bheadh Bean de
Brún ag cuidiú leis lena chuid oibre. Bhrúigh siad é go fiú
nuair nach mbeadh an múinteoir ag amharc.
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In amanna, bíonn a ndóigh féin le
rudaí a dhéanamh ag daoine a bhfuil
uathachas orthu. Éiríonn siad feargach
nó iontach trína chéile má thagann
athrú ar an dóigh a ndéanann siad na
rudaí nó ar an dóigh a gcaitheann siad
a lá. Ní maith leo athruithe, nó rudaí a
tharlaíonn gan choinne.

Gach lá, le linn am scéalaíochta, baineann Barra na
bróga de féin agus cuireann sé iad go néata thíos ag cúl
an tseomra. Ach, lá amháin, d’athraigh gach rud. Ghoid
Seán bróga Bharra agus chuir sé air féin iad nuair a bhí
an rang ag éisteacht leis an scéal. Bhí a fhios aige go
gcuirfeadh sé seo isteach go mór ar Bharra. Bhí sé ag
iarraidh aghaidh Bharra a fheiceáil, le go dtiocfadh le
gach duine bheith ag spochadh as.

Ach an lá seo, tharla rud nach raibh Seán ag súil leis
ar chor ar bith. Chomh luath is a chuir sé bróga Bharra
air féin, tháinig athrú ar an dóigh a bhfaca sé gach rud.
D’éirigh an seomra ranga iontach geal; chomh geal sin
gur ghortaigh sé a shúile. Bhí sé iontach deacair aige
rudaí a fheiceáil i gceart. D’éirigh gach rud iontach
callánach. In áit bheith ag léamh go séimh leis an rang,
shíl Seán go raibh Bean de Brún ag scairteadh os ard.
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Ansin rith sé le Seán go raibh rud éigin i ndiaidh tarlú dó.
Ós rud é go raibh sé ag caitheamh bróga Bharra, bhí sé
ag feiceáil gach rud agus ag cluinstin gach rud go díreach
mar a fheiceann agus mar a chluineann Barra iad gach lá.
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In amanna, bíonn na rudaí a fheiceann
siad agus na fuaimeanna a chluineann
siad i bhfad níos gile agus níos airde
ag daoine a bhfuil uathachas orthu, ná
mar a bheadh siad ag daoine eile.

Bhí eagla ar Sheán. Bhí na soilse geala agus na
fuaimeanna arda ag cur isteach air go mór. Chlúdaigh sé
a chluasa agus dhruid sé a shúile.
Bhí sé ina shuí ar an urlár, ag luascadh siar agus aniar.
Bhí sé ag caoineadh agus ag screadaíl.
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In amanna, bíonn daoine a bhfuil uathachas
orthu ag bogadh go haisteach nó ag déanamh
rudaí aisteacha. Seans go mbeadh siad ag
luascadh sa chathaoir nó ag croitheadh na
lámh. Seans go gclúdódh siad a gceann agus a
gcluasa. Cuidíonn sé seo leo racht a ligean agus
fáil réitithe de na drochmhothúcháin a bhíonn
orthu.

Bhí gach duine ag gáire agus ag magadh ar Sheán. Chuir
sé seo fearg mhór air agus d’éirigh sé níos tógtha. Níor
thuig duine ar bith acu an dóigh a raibh sé ag mothú.
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Ag am sosa, chuaigh Seán amach chuig an chlós, ach
ní raibh duine ar bith ag iarraidh bheith ag súgradh leis.
Chonaic Seán Brian agus Laoise.
“Ar mhaith libh súgradh le mo chuid traenacha?” ar
seisean.
Rinne Brian agus Laoise gáire magúil. “Cad chuige a
mbeadh muid ag iarraidh sin a dhéanamh? Ní babaithe
muid,” ar siad. Rith siad ar shiúl agus d’fhág siad Seán
leis féin.
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Mhothaigh Seán thar
a bheith brónach.
Níor thuig sé cén
fáth nach raibh duine
ar bith ag iarraidh
súgradh leis.

Nuair a bhí siad ar ais sa seomra ranga, chuala Seán na
páistí eile ag cogarnach agus ag magadh faoi. Chuir sé
seo isteach go mór air. Bhí a sháith ag Seán. Bhí go leor
ama caite aige i mbróga Bharra agus ní thiocfadh leis cur
suas leis níos mó.
Bhain sé de na bróga agus chaith sé trasna an tseomra
iad.
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Cuireann sé brón an domhain ar
dhaoine nuair a dhéanann daoine
eile tromaíocht orthu. Bíonn siad ag
iarraidh an tromaíocht a stopadh ach
ní bhíonn a fhios acu cén dóigh agus
ní bhíonn a fhios acu cén duine ar
cheart dóibh labhairt leis nó léi.

Go tobann, bhí Seán ar ais ar an bhrat urláir, ina shuí ar
a thóin, ag éisteacht leis an scéal. Bhí sé ag caitheamh a
chuid bróg féin arís ach bhí rud éigin athraithe. Thuig sé
anois an dóigh ar mhothaigh Barra gach lá. Thuig sé nár
chaith sé féin go ródheas le Barra. Thuig sé gur tromaíocht
a bhí ann agus nach raibh sé cothrom ar chor ar bith.
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Thóg Seán bróga Bharra agus thug sé ar ais iad. Ghabh
Seán a leithscéal as na rudaí uafásacha uilig a rinne sé ar
Bharra. Shuigh Seán in aice le Barra sa rang agus rinne
sé súgradh leis na traenacha go fiú sa chlós. D’éirigh Seán
agus Barra iontach cairdiúil lena chéile.
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Thiocfadh leat féin bheith i do chara
maith le daoine a bhfuil uathachas
orthu má dhéanann tú iarracht
a gcuid mothúchán a thuiscint.
Smaoinigh ar na rudaí a thaitníonn
agus nach dtaitníonn leo. Caith
leo mar ba mhaith leat daoine eile
caitheamh leat féin.
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Thuig Seán anois cé chomh crua is a bhí sé am a
chaitheamh i mbróga Bharra. Thuig sé an sórt saoil a bhí
ag Barra agus na rudaí a raibh air cur suas leo. Thuig
Seán go bhfuil bróga difriúla orainn uilig – go mbíonn
deacrachtaí difriúla againn uilig. Má smaoinímid ar na
deacrachtaí a bhíonn ag ár gcairde, beidh muid ábalta a
gcuid mothúchán a thuiscint níos fearr.
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Cad é a dhéanann tú má tá duine ag tromaíocht ort féin nó
ar chara leat?
• Abair le duine a bhfuil muinín agat as nó aisti, duine a
chuideoidh leat
• Labhair le do mhúinteoir
• Labhair leis an mhúinteoir ar scoil atá freagrach as cosaint
páistí
• Bí i do chara maith le duine ar bith a bhfuil tromaíocht á
déanamh air nó uirthi
• Cuir scairt ar Childline ar 0800 1111 (nó 1800 66 66 66 má
chónaíonn tú i ndeisceart na tíre)
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