
Dóchas i gCruachás   le Tony Mac Cárthaigh 

Le beagnach 30 bliain, lonnaithe i gcroílár Bhaile Atha Cliath, bhíodh me ag obair le daoine agus clanna 

agus a saoil glan amach bunoscionn de bharr fadhbanna le alcól, drugaí ar nos hearóin, cóicín agus 

tinnis éagsúla tromchúiseacha a bhaineann leo. Chaith beagnach na cliantaí a fad a bhí agam cuid dá 

saoil i bpríosún. I ndáiríre, chaith roinnt mhaith díobh an chuid is mó dá saoil ann. Déan machnamh ar 

sin – tá tú cuíosach óg fós, ach an chuid is mó de do shaol caite faoi ghlas i gcillín! 

Tá aithne mhaith agam ar fhear - “Seán”- a chuaigh isteach i bpríosún nuair bhi sé seacht mbliana déag 

d’aois. Dar ndóigh, tá sé ann anois agus é sna daichidí. Tháinig se ó chlann mhór. Ta cuid acu marbh de 

bharr drugaí agus cuid acu gan dídean de bharr na cúise céanna. Ta fadhbanna an andúiligh ag Seán. 

Ach an deacracht is mó atá ag cur isteach air na meabhairghalar. Labhraíonn se go minic mar gheall ar 

no guthanna éagsúla a bhionn ag caint go minic leis. Is maith is cuimhin liom comhrá a bhí agam leis i 

m’oifig uair amháin cuíosach fada ó shin le linn dó a bheith ‘amuigh’ ar feadh tamaillín. Chuir me ceist 

air an raibh guth éigin ag caint leis ag an neomat sin agus, má bhí, cad a bhi á rá aige dó? Thug sé an 

freagra seo a leanas dom, freagra a bhí ‘nádúrtha’ gan pioc mailíse – “ná bac leis an bearded ‘f….r’ sin 

ata ina shuí trasna an bhoird uait!”  

Preabfaidh me anois go scéilín eile. Bhi me ag caint le déanaí le cara liom, Sue, a théann isteach chuig 

na príosúin beagnach gach lá. Sin an jab atá aici– ag déanamh teangmhálacha le príosúnaigh ona pobal 

áitiúil. Go háirithe, cabhraíonn sí leo siúd ata ar tí a theacht amach ionas go mbeidh siad réidh tús nua 

a dhéanamh ina saoil. Labhair sí liom faoi “Gearoíd”. Rinne Gearóid rudaí uafásacha. Ghortaigh se go 

han dona a lán daoine. Bhi eagla ar an bpobal roimhe. B’é an tuairim choitianta ná gur ‘nut case’ amach 

is amach a bhí ann. Tá fadhbanna drugaí agus meabhairghalar ag baint lena chlann. Deir Sue liom gur 

duine breá cineálta é nuair a bhíonn se sobráilte. Ar an taobh eile de, nuair a bhíonn sé ólta, tá sé glan 

difriúil – gránna, fíordhainséarach, as ord agus 

tugtha go mór do ghníomha foréigeanacha. De 

bharr ionsaí fíochmahr a rinnne sé ar dhuine 

tamall beag o shin chríochnaigh sé ar ais i 

bpríosún – arís. Thosnaigh Sue ag obair leis. Cé 

go raibh na gardaí amhrasach agus míshásta 

faoi, fuair Gearoid seans on mbreitheamh 

aistriú go dtí ionad athshlánaithe. Le linn na 

hiarrachta seo a bheith faoi bhráid na cúirte, 

mhínigh Sue leis an ngarda, a bhí ar an gcás, da 

n-oibreodh ‘the programme’ seo do Ghearóid 

ni chasfadh sé leis an garda sin go deo arís ach 

amháin b’fhéidir – ‘to report a crime to you!’ “I 

would like that”, d’fhreagair an garda. Muna 

bhfanann sé leis ‘an programme’ beidh sé gan 

dabht ag filleadh láithreach go dtí an príosún. Ar aon nós tá na comharthaí go maith ag an am seo. 

D’admhaigh Gearoid do mháthair a mhac le déanaí faoin a thaithí san Ionad Athshlánaithe – “this is the 

first time in my life, that I feel safe!’ Arís, déan machnamh ar sin – an chéad uair dó ina shaol go bhfuil 

sé i dtimpeallacht go mbraitheann se slán sábháilte! Tá an chéad chéim ar an mbóthar tógtha aige chun 

a chinntiú nach mbuailfidh se leis an ngarda sin arís!  

Bhí Seán agus Gearóid agus daoine mar iad i gceist ag Íosa nuair a d’fhógair sé go raibh an Spiorad leis 

chun dea-scéal a roinnt leis na boicht, na daill, lucht géarbhroide, srl. As seo amach bíodh Seán ag 

éisteacht le guth a thugann saoirse agus neamhspléachas dáiríre dó agus bíodh Gearóid ag braith slán 

sábhailte i gcónaí.  

Is iar-oibrí pobail i ndeisceart Bhaile Átha Cliath é Tony Mac Cárthaigh.  


