
Sonaí an Hamstar 

Ba é mo bhreithlá a bhí ann Dé hAoine seo caite. Thug Mamó dearbhán 

dom le haghaidh siopa na bpeataí. Faoi dheireadh thiar thall, bheadh mé 

ábalta mo pheata fhéin a bheith agam. Bhí mé sách sean anois agus 

freagrach le aire a thabhairt do pheata. Ní chódáil mé néal gan na hoíche 

ach ag brionglóidí faoi ainmhithe éagsúla. 

Maidin lá arna mhárach, thiomáin Mamó mé go dtí siopa na bpeataí sa 

mbaile mór. Bhí mé ar bís nuair a d'oscail mé isteach doras an tsiopa. Bhí 

formhór na ainmhithe le feiceáil, ó iasc órga, go coiníní,éineacha agus  

hamstar. Ag dul anonn is anall is é an hamstar beag,donn,ramhar agus é 

chomh aclaí, a mheall mo  chroí faoi  dheireadh. Chuir úinéir an tsiopa na 

earraí uilig isteach sa chás. D’iompair mé é faoi mo ascaill, gur shroich mé 

an carr. Ar theacht abhaile dom, chuir mé an cás isteach sa seomra suí. 

Sonaí a thug mé mar ainm ar an hamstar. Bhí mé ar muin na muice mar 

chaith  mé an chuid is mó den lá ag spraoi le Sonaí. Chuaigh mé a chodladh 

go luath an oíche sin mar bhí tuirse an domhain orm. 

Nuair a d’éirigh mé madin dar gcionn, thug mé faoi deara nach raibh doras 

an cás dúnta go hiomlán agus d’eirigh le Sonaí éalú. Chuardaigh mé an 

tseomra ó bhun go barr. Ní raibh taisc na tuairisc ar Sonaí. An raibh sé gafa 

ag Sally an madra a bhí ina luí cois tine? Thug Mamó faoi deara go raibh 

drochghiúmar ceart orm. Bhí mé trína chéile agus  deora i mo shúile.D’inis 

mé di gur n-éalaigh Sonaí. Mhinigh Mamó dom go raibh plean aici. Bheadh 

orm fanacht go dtiteach an oíche agus a bheith foighneach. 

Thóg mé comhairle Mamó. Bhí seans ann go n-oibreoidh an plean. Nuair a 

bhí sé ag éirí dorcha, fuair mé tóirse agus shuigh mé síos ar chathair sa 

seomra suí sa dorchadas. Ní raibh gíog ná míog le cloisteáil. Tar éis tamaill 

chuala mé torann aisteach agus útamail istigh faoin gcathaoir. Bhí mo chroí 

i mo bhéal. Nuair a scairt mé an solas, i bpreab na súl chonaic mé Sonaí dul 

trasna an urlár amach as mo chomhair. Shiúil mé go ciúin ar mo 

bharraicíní agus rug mé greim ar Sonaí le mo dhá lámh. Bhí mé breá sásta 

liom fhéin agus Sonaí ar ais arís ina chás.  
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