
Foireann nua éadaigh don sean-Lady! 

Nuair a ghealann an Samhradh tagann mo mháthair chun cuimhne.  Le teacht an tSamhraidh ba nós 

léi iarraidh orm í a thabhairt isteach sa bhaile mór ba ghaire di i gCill Mhantáin le cuairt a thabhairt 

ar shiopa éadaigh na mban chun gúna nua a cheannacht.  

Sí an Timire an sean-Lady againne i bhfoilsitheoireacht na Gaeilge. Tá sí linn ó bhí 1911 ann agus tá 

foireann nua éadaigh á fáil aici. Má tá an t-áth ort lámh a leagan ar chóip de eagrán an tSamhraidh 

feicfidh tú go bhfuil an iris deartha as an nua agus cumadh an tSamhraidh uirthi. Níl anseo ach an 

gúna, an smidiú is an dearadh gruaige.  

Is gá bróga a sholáthair di mar is bean siúlach scéalach í, dóibh siúd a thugann aird ar a bhfuil le rá 

aici. Agus tá fúinn foireann maith bróga a sholáthair di sna seachtainí amach romhainn, bróga spóirt 

don séasúir seo is buataisí maith mar chosaint in aghaidh na doininne. Beidh suíomh nua idirlíon 

www.timire.ie aici go luath agus fógrófar ar RnaG is ar stáisiúin eile raidió go bhfuil sí réidh le 

comhluadar a choinneáil le daoine as cearn ar bith den domhain ar suim leo a comhluadar.  

Agus tugann sin sinn chuig pearsantacht na hirise. Tá dúil aici spiorad na muintire a chothú ar aon 

bhealach atá ar a cumas. Braitheann sin ar na scríbhneoirí ar fhan sí i dteagmháil leo thar na blianta. 

Is oth léi gur chaill sí teagmháíl le roinnt daoine dilse le tamall is ba mhór léi cloisteáil uatha aris. Is 

breá léi a bheith ag trácht ar a mbíonn ag cur imní ar an bPápa Proinsias. Tá croí mór aige sin do na 

daoine is lú a bhfuil acmhainní an tsaoil acu. Ach is suim léi féin gach chuid de chultúr an phobail seo 

againne. Ó am go chéile déanfaidh sí trácht ar chúrsaí eiceolaíochta is ar chúrsaí cheart is cóir ach ní 

seanmóirí í. Fágann sí an ealaíon sin acu siúd gur maith leo a bheith ag tabhairt amach. Ní shin le rá 

nach mbeidh tuairimí láidre aici ó am go chéile faoi chúrsaí eaglasta is faoi chúrsaí chultúra. Bíonn 

trácht aici ar litríocht, ar léirmheasanna leabhair, trácht ar scannáin ó am go chéile. Bíonn dánta is 

sliochta ón traidisiún ina mála aici go minic. 

Ní fearr a dhéanfá le aithne a chur ar sean-Lady na hiriseoireachta Gaeilge ná cur isteach ar chóip 

saor in aisce chuig antimire@gmail.com nó scríobh chuig An Timire, 37 Sr Líosain, BÁC 2, is cuirfidh 

muid cóip chugat tríd an bpost.  

Frainc Mac Brádaigh sj 
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