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Scéal “Is Tusa Mo Laoch”

Forbraíodh an leabhar seo mar chuid de thionscadal de chuid Ghrúpa Tagartha an Bhuanchoiste 
Idirghníomhaireachta um Meabharshláinte agus Tacaíocht Síceasóisialta i gCásanna Éigeandála (IASC MHPSS RG), le 
tacaíocht saineolaithe domhanda, réigiúnacha, agus tír-bhunaithe ó Ballghníomhaireachtaí de chuid an IASC MHPSS 
RG, chomh maith le tuismitheoirí, cúramóirí, múinteoirí agus páistí in 104 thír. Scaipeadh suirbhé idirnáisúnta in 
Araibis, Béarla, Iodáilis, Fraincis agus Spáinnis chun riachtanais mheabharshláinte agus síceasóisialta páistí a mheas 
le linn na ráige de COVID-19. Forbraíodh creat ábhar le plé sa scéal bunaithe ar thorthaí an tsuirbhé chéanna. 
Roinneadh an leabhar trí scéalaíocht le páistí i gcúpla tír, ar imir COVID-19 tionchar orthu. Úsáideadh aiseolas na 
bpáistí, na dtuismitheoirí agus na gcúramóirí chun an scéal a mheas agus a uasdátú.

Thug os cionn 1,700 páiste, tuismitheoir, cúramóir agus múinteoir ó fud fad an domhain a gcuid ama don togra 
seo trí conas mar a bhí siad ag dul i ngleic le paindéim COVID-19 a roinnt linn. Míle buíochas leo ar fad as ár 
suirbhéanna a líonadh agus tionchar a imirt ar an scéal seo. D’fhorbair páistí an scéal seo ar son páistí ar fud an 
domhain.

Tugann an IASC MHPSS RG seo aitheantas do Helen Patuck as script an scéil seo a scríobh agus as an leabhar seo a 
mhaisiú.

©IASC, 2020. Foilsíodh an foilsiúchán seo faoi Cheadúnas Sannta Creative Commons-Neamhthráchtála-ShareAlike 
3.0 IGO ceadúnas (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). De réir na 
téarmaí ceadúnais, is féidir an Saothar seo a atairgiú, a aistriú, agus a chur in oiriúint chun críocha neamhthráchtála, 
ar choinníoll go bhfuil an Saothar luaite mar is cuí. 



Réamhrá
Is leabhar é “Is Tusa Mo Laoch” a scríobhadh ar son na bpáistí timpeall an domhain, a bhfuil an ráig de COVID-19 ag cur isteach 
orthu. 

Ba chóir do thuismitheoir, do chúramóir nó do mhúinteoir “Is Tusa Mo Laoch” a léamh i dteannta le páiste nó grúpa beag páistí. 
Ní mholtar go léifeadh páistí an leabhar seo astu féin gan tacaíocht ó thuismitheoir, ó chúramóir nó ó mhúinteoir. Cuireann an 
treoir bhreise “Gníomhartha do Laochra” (le foilsiú níos déanaí) tacaíocht ar fáil maidir le conas dul i ngleic le hábhair a bhaineann 
le COVID-19, ag cuidiú le páistí a gcuid mothúchán a láimhseáil, chomh maith le gníomhaíochtaí breise do pháistí bunaithe ar an 
leabhar.

Aistriúcháin
Eagróidh an Grúpa Tagartha aistriúchán an tsaothair go hAraibis, Sínis, Fraincis, Rúisis agus 
Spáinnis. Déan teagmháil le Grúpa Tagartha an Bhuanchoiste Idirghníomhaireachta um 
Meabhairshláinte agus Tacaíocht Síceasóisialta i gCásanna Éigeandála (IASC MHPSS RG) (mhpss.
refgroup@gmail.com) chun aistriúcháin chuig teangacha eile a eagrú. Postálfar gach aistriúchán 
críochnaithe ar shuíomh gréasáin Ghrúpa Tagartha an Bhuanchoiste Idirghníomhaireachta. Má 
dhéanann tú aistriúchán nó cóiriú ar an Saothar seo, tabhair faoi deara, le do thoil:
• Nach bhfuil cead agat do lógó (nó lógó do ghníomhaireacht cistiúcháin) a chur leis an táirge. 
• Níl cead lógó an Bhuanchoiste Idirghníomhaireachta a úsáid i gcás cóirithe (i.e., má dhéantar 

athruithe sa téacs nó sna híomhánna). Níor chóir go mbeadh aon rud a thabharfadh le fios go 
dtacaíonn an Buanchoiste Idirghníomhaireachta le haon eagraíocht, táirge, nó seirbhís faoi 
leith agus an Saothar seo á úsáid.

• Ba chóir duit d’aistriúchán nó do chóiriú féin a cheadúnú faoi Cheadúnas Creative Commons, 
nó a mhacasamhail, freisin. CC BY-NC-SA 4.0 or 3.0 a mholtar. Seo an liosta de na ceadúnais 
chomhoiriúnacha: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/
compatible- licenses 

• Ba chóir duit an séanadh seo a leanas a chur leis i dteanga an aistriúcháin: Níor chruthaigh 
an Buanchoiste Idirghníomhaireachta an t-aistriúchán/cóiriú seo. Níl an Buanchoiste 
Idirghníomhaireachta freagrach as ábhar nó cruinneas an aistriúcháin/chóirithe seo. Is ionann 
an bunleagan Béarla, “Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight 
COVID-19! Ceadúnas: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, agus an leagan ceangailteach barántúil.”

Emma Ní Chearúil agus Hannah Rice a chuir an scéal seo i nGaeilge.



Is laoch í máthair Shorcha toisc gurb í an 
mháthair agus an t-eolaí is fearr ar domhan í. 
Ach ní féidir le máthair Shorcha fiú leigheas a 
aimsiú ar an gcoróinvíreas.

“Cén chuma atá ar COVID-19?” a d’fhiafraigh 
Sorcha dá máthair. 

“Tá COVID-19, nó an coróinvíreas, chomh 
bídeach sin nach féidir linn é a fheiceáil,” a 
dúirt a máthair. “Ach scaipeann sé nuair a 
bhíonn daoine atá tinn ag casacht agus ag 
ligean sraoth, agus ansin nuair a leagann siad 
lámh ar dhaoine nó ar rudaí timpeall orthu. 
Bíonn fiabhras agus casacht ar na daoine atá 
tinn, agus uaireanta bíonn deacrachtaí anála 
acu.” “Ní féidir linn é a throid, mar sin, de bharr 
nach féidir linn é a fheiceáil?” a d’fhiafraigh 
Sorcha. “Is féidir linn é a throid,” arsa máthair 
Shorcha. “Sin an fáth ar gá duit a bheith 
cúramach, a Shorcha. Tá éifeacht ag an víreas ar 
go leor cineálacha daoine, agus is féidir le gach 
duine cabhrú linn é a throid. Tá páistí speisialta 
agus is féidir leo cabhrú freisin. Is gá duit a 
bheith sábháilte ar ár son. Is gá duitse a bheith i 
do laoch ar mo shon.”



Luigh Sorcha ina leaba an oíche sin agus níor 
mhothaigh sí cosúil le laoch ar chor ar bith. Mhothaigh 
sí brónach. Bhí fonn uirthi dul ar scoil ach bhí a scoil 
dúnta. Bhí fonn uirthi a cairde a fheiceáil ach ní raibh 
sé sábháilte. Bhí Sorcha ag iarraidh go n-éireodh an 
coróinvíreas as eagla a chur ar an domhan. 

“Tá cumhachtaí speisialta ag laochra” a dúirt sí léi féin 
agus í ag titim ina codladh. “Céard atá agamsa?” 

Go tobann, dúirt glór séimh a hainm i gcogar sa 
dorchadas.

“Cé atá ansin?” a dúirt Sorcha de chogar. 

“Céard atá uait chun a bheith i do laoch, a Shorcha?” 
a d’fhiafraigh an glór di. 

“Caithfidh mé a rá leis na páistí ar fad ar fud an 
domhain conas iad féin a chosaint ionas go mbeidh 
siad in ann gach duine eile a chosaint…” arsa Sorcha. 

“Céard atá uait uaimse mar sin?” a d’fhiafraigh an 
glór. 

“Tá rud éigin uaim ar féidir leis eitilt… rud éigin le 
guth ard glórach… rud atá in ann cabhrú!” Le húis 
mhór, sheas rud éigin dochreidte amach faoi sholas na 
gealaí...



“Céard atá ionatsa?” ar Sorcha ag ligean 
cnead aisti. 

“Is mise Ario,” ar sé. 

“Ní fhaca mé Ario riamh cheana,” arsa 
Sorcha. 

“Bhuel, bhí mé anseo i gcónaí,” arsa Ario. 
“Tagaim ó do chroí istigh.” 

“Má tá tusa agam… is féidir liom a insint 
do na páistí ar fud an domhain faoin 
gcoróinvíreas!” arsa Sorcha. “Is féidir 
liom a bheith i mo laoch! Ach fan, a Ario, 
an bhfuil sé sábháilte taisteal agus an 
coróinvíreas thart?”

“Liomsa amháin atá sé sábháilte taisteal, 
a Shorcha,” a dúirt Ario. “Ní dhéanfar aon 
dochar dúinn agus muid le chéile.”



Léim Sorcha ar dhroim Ario, mar sin, agus d’imigh siad leo trí fhuinneog a 
seomra leapa, amuigh leo faoi spéir na hoíche. D’eitil siad i dtreo na réaltaí 
agus bheannaigh siad don ghealach.



Faoi éirí na gréine, leaindeáil siad i bhfásach 
álainn in aice pirimidí, áit a raibh grúpa beag 
páistí ag spraoi. Bhéic na páistí le háthas agus 
chroith siad a lámha ar Shorcha agus Ario. 

“Fáilte, is mise Salem!” a ghlaoigh duine amháin 
de na buachaillí. “Céard atá ar siúl agaibh 
anseo? Tá brón orainn, ní féidir linn teacht níos 
gaire daoibh, is gá dúinn fanacht ar a laghad 
méadar amháin amach uaibh!” 

“Sin an fáth go bhfuilimid anseo!” a ghlaoigh 
Sorcha ar ais. “Is mise Sorcha agus seo Ario. 
An raibh a fhios agaibh gur féidir le páistí 
a gcomharsana, a dtuismitheoirí agus a 
seantuismitheoirí a choinneáil sábháilte ón 
gcoróinvíreas? Is gá dúinn ar fad…”

“Ár lámha a ghlanadh le gallúnach agus 
uisce!”, a dúirt Salem le meangadh mór air. 
“Tá a fhios againn, a Shorcha. Déanaimid 
casacht isteach inár n-uillinneacha má bhímid 
tinn - agus beannaímid do dhaoine seachas a 
lámha a chroitheadh leo. Déanaimid iarracht 
fanacht sa teach, ach tá cónaí orainn i gcathair 
ghnóthach… níl gach duine ag fanacht sa 
bhaile.” 

“Hmm, b’fhéidir gur féidir liom cabhrú libh,” a 
dúirt Ario. “Ní féidir le daoine an coróinvíreas a 
fheiceáil, ach… is féidir leo mise a fheiceáil! Léim 
suas, ach le bhur dtoil suígí ar dhá thaobh mo 
sciatháin - tá siad ar laghad méadar óna chéile!”



D’eitil Ario suas sa spéir le 
Salem agus Sorcha ar a dhá 
sciathán. D’eitil sé trasna na 
cathrach agus thosaigh sé ag 
déanamh gleo agus ag canadh! 
Ghlaoigh Salem ar na páistí ar 
na sráideanna: 

“Imígí, abair le bhur 
dteaghlaigh, go bhfuilimid níos 
sábháilte istigh! An rud is fearr 
is féidir linn a dhéanamh chun 
aire a thabhairt dá chéile ná 
fanacht sa bhaile!” 

Chuir an radharc iontas ar 
dhaoine. Chroith siad a lámha 
orthu agus d’aontaigh siad dul 
isteach ina dtithe.



D’eitil Ario go hard sa spéir. 
Lig Salem béic as le háthas. 
Thuas ansin sna scamaill, 
d’imigh eitleán tharstu, agus 
bhreathnaigh na paisinéirí 
orthu le hiontas.

“Beidh ar dhaoine éirí 
as an taisteal go luath, 
ar feadh tamaill ar a 
laghad,” arsa Salem. “Tá na 
teorainneacha á ndúnadh 
ar fud an domhain, agus ba 
cheart dúinn ar fad fanacht 
san áit ina bhfuilimid leis 
na daoine a dtugaimid grá 
dóibh.”

“Mothaím go bhfuil go leor athruithe 
ag tarlú,” arsa Sorcha. “Cuireann sé 
eagla orm uaireanta.”

“Tagann eagla agus mearbhall orainn nuair a tharlaíonn 
athruithe, a Shorcha,” arsa Ario. “Nuair a bhíonn eagla orm, 
tarraingím anáil go mall - agus séidim amach lasracha!” 

Shéid Ario caor mhór tine! 

“Céard a thugann suaimhneas daoibh nuair 
a bhíonn eagla oraibh?” a d’fhiafraigh Ario 
díobh.



“Smaoiním ar dhuine éigin a chuireann ar mo 
shuaimhneas mé,” a dúirt Sorcha. 

“Mise freisin, smaoiním ar na daoine a chuireann ar 
mo shuaimhneas mé, ar nós mo sheantuismitheoirí,” 
arsa Salem. “Airím uaim iad. Ní féidir liom barróg 
a thabhairt dóibh ar eagla go dtabharfainn an 
coróinvíreas dóibh. De ghnáth feicimid gach deireadh 
seachtaine iad, ach ní anois, mar is gá dúinn iad a 
choinneáil sábháilte.” 

“An féidir leat glaoch a chur orthu?” a d’fhiafraigh 
Sorcha dá cara. “Is féidir!” a d’fhreagair Salem. 

“Cuireann siad glaoch orm gach lá agus insím dóibh 
faoi na rudaí atá ar siúl againn sa bhaile. Cuireann sé 
áthas orm, agus cuireann sé áthas orthusan freisin.” 

“Is gnáthrud é a bheith brónach nuair nach féidir 
linn na daoine a dtugaimid grá dóibh a fheiceáil,” 
arsa Ario. “Léiríonn sé an gean atá againn orthu. An 
mothódh sibh níos fearr dá gcasfadh sibh le laochra 
eile?” 

“Mhothóimis cinnte. Téimis, más é do thoil é!” a 
ghlaoigh Sorcha agus Salem ar ais air.

“Go hiontach! Tá cumhacht fíorspeisialta ag mo chara 
Sasha,” a dúirt Ario. “Seo linn!”



Agus mar sin d’eitil siad síos chun na talún agus 
leaindeáil siad i mbaile beag. Bhí cailín ag baint 
bláthanna lasmuigh dá teach. Nuair a chonaic sí 
Ario agus na páistí ag suí ar a sciatháin, lig sí gáire 
aisti.

“Ario!” ar sí. “Is gá dúinn fanacht ar a laghad 
méadar amháin óna chéile, mar sin caithfidh mé 
barróg i do threo! Céard atá á dhéanamh agaibh ar 
fad anseo?”

“Bhraith mé do bharróg nuair a dúirt tú é sin, 
a Sasha,” arsa Ario. “Is breá liom gur féidir linn 
focail a úsáid lenár mothúcháin a chur in iúl, agus 
gníomhartha chomh maith. Bhí mé ag iarraidh go 
bhfoghlaimeodh mo chairde faoi do chumhacht 
speisialta.” 

“Céard é mo chumhacht speisialta?” a d’fhiafraigh 
Sasha.

“Ón uair ar éirigh duine de do theaghlach tinn, bhí 
tú ag fanacht sa bhaile chun cinntiú nach scaipfeá 
an coróinvíreas ar aon duine eile,” arsa Ario.

“Is ea, mo Dhaid atá ann, agus tá sé 
ag fanacht ina sheomra leapa go dtí 
go mbeidh biseach iomlán air,” a dúirt 
Sasha.



“Ach níl cúrsaí ródhona! Imrímid cluichí, bímid ag 
cócaireacht, caithimid am inár ngairdín agus ithimid 
le chéile. Bím ag déanamh aclaíochta agus ag 
damhsa le mo dheartháireacha. Léimid leabhair agus 
is féidir liom foghlaim uathu mar uaireanta airím uaim 
an scoil. Bhí sé aisteach a bheith ag fanacht sa bhaile 
ar dtús, ach anois mothaíonn sé normálta.”

“Ní bhíonn sé sin éasca i gcónaí, a Sasha,” arsa Ario. 
“Tá tú ag cruthú spraoi agus ag réiteach go maith le 
do theaghlach sa bhaile. Is tusa mo laoch!” 

“An mbíonn tú ag troid le do theaghlach riamh?” a 
d’fhiafraigh Salem. 

“Bímid ag troid uaireanta,” arsa Sasha. “Is gá 
dúinn a bheith níos foighní, agus níos tuisceanaí, 
agus leithscéal a ghabháil gan drogall. Is cumhacht 
fíorspeisialta é sin, mar cuireann sé muid féin agus 
daoine eile ar ár suaimhneas. Bíonn am uaim dom 
féin freisin. Is breá liom a bheith ag damhsa agus ag 
canadh liom féin! Agus cuirim glaoch ar mo chairde 
anois is arís…” 

“Ach, a Ario, céard faoi na daoine atá i bhfad ón 
mbaile, nó nach bhfuil teach acu?” a d’fhiafraigh 
Sorcha. 

“Is ceist mhaith í sin, a Shorcha,” arsa Ario. 
“Ar aghaidh linn agus fiosróimid an scéal.”



Agus mar sin, d’fhág siad slán le Sasha, agus d’imigh 
siad leo in athuair. D’éirigh an t-aer níos teo agus iad ag 
leaindeáil ar oileán timpeallaithe ag an bhfarraige.



Chonaic siad campa a bhí dubh le daoine. 
Chonaic cailín beag amháin i bhfad uathu iad 
agus chroith sí a lámha.

“Haigh, a Ario, tá áthas orm thú a fheiceáil 
arís!” a ghlaoigh sí. “Táimid ag déanamh 
iarrachta fanacht méadar ó dhaoine eile, mar sin 
labhróidh mé leat ón áit seo. Ach ba bhreá liom 
bualadh le do chairde! Is mise Leila.” 

“Haigh, a Leila! Is mise Sorcha, agus seo 
Salem,” a ghlaoigh Sorcha ar ais. “Is cosúil go 
bhfuil tú ag déanamh iarrachta tú féin a chosaint 
ón gcoróinvíreas. Céard eile atá ar siúl agat?” 

“Táimid ag ní ár lámha le gallúnach agus uisce!” 
arsa Leila. 

“An mbíonn sibh ag casacht isteach in bhur 
n-uillinneacha freisin?” a d’fhiafraigh Salem. 

“An dtaispeánfá dúinn conas é a dhéanamh?” a 
ghlaoigh Leila ar ais. Thaispeáin Salem dóibh.

“Táimid ar fad ag iarraidh a bheith cróga, ach tá 
mé buartha faoi rud éigin,” arsa Leila. “An féidir 
liom labhairt libh faoi? Chuala mé go bhfuair 
duine éigin a bhí tinn bás agus chuir sé an-eagla 
go deo orm. An fíor gur féidir le daoine bás a 
fháil de bharr an choróinvíris?



Lig Ario osna as agus shuigh sé síos ar a thóin mhór. 

“Is ea, a laochra beaga, tá sé aisteach,” arsa Ario. 
“Ní mhothaíonn roinnt daoine tinn ar chor ar bith, 
ach bíonn daoine eile an-tinn ar fad, agus seans go 
bhfaighidh roinnt daoine bás. Sin an fáth ar gá dúinn 
a bheith cúramach, go háirithe le daoine atá níos 
sine, agus leo siúd a bhfuil tinnis eile acu mar éiríonn 
siadsan níos tinne, de ghnáth. Uaireanta nuair a 
bhíonn an-eagla orainn, cabhraíonn sé áit shábháilte 
a shamhlú inár n-intinn. Ar mhaith libh é sin a thriail 
liom?” 

D’aontaigh siad ar fad agus, mar sin, d’iarr Ario ar 
na páistí a súile a dhúnadh agus áit a shamhlú inar 
mhothaigh siad sábháilte. 

“Cuimhnigh ar am nuair a mhothaigh tú sábháilte,” 
arsa Ario. 

D’fhiafraigh sé díobh ansin céard a bhí le feiceáil 
acu, céard a bhí le brath agus cén boladh a bhí ina 
n-áiteanna sábháilte. D’fhiafraigh sé díobh an raibh 
aon duine speisialta ann ar mhaith leo cuireadh a 
thabhairt dóibh chuig a spás sábháilte agus céard faoi 
a labhróidis. 

“Is féidir dul chuig d’áit shábháilte am ar bith a bhíonn 
tú brónach nó a mbíonn eagla ort,” a dúirt Ario. Seo 
bhur gcumhacht speisialta agus is féidir libh é a roinnt 
le cairde agus le do theaghlach. Agus cuimhnigh go 
bhfuil grá agam daoibh, agus ag go leor daoine eile 
daoibh. Cabhróidh sé sin libh freisin.”



“Tá grá againn ar fad dá chéile”, a dúirt Leila.

“Is fíor duit, a Leila,” arsa Ario. “Is féidir linn aire a thabhairt dá chéile, cibé áit ina bhfuilimid. Ar mhaith leat teacht linn ar ár 
dturas deireanach?” 

Bheartaigh Leila dul ag taisteal le hArio agus lena cairde nua. Bhí Sorcha sásta gur tháinig Leila leo, mar bhí a fhios aici go 
raibh sé tábhachtach tacú lena chéile. D’eitil siad go ciúin, gan focal astu, ach bhí a fhios ag Leila go raibh grá ag a cairde 
nua di.



Chonaic siad sléibhte clúdaithe le sneachta 
rompu, agus leaindeáil Ario i mbaile beag. Bhí 
cúpla páiste ag imirt cois abhann. 

“Ario!” a scread duine amháin acu, a lámha á 
chroitheadh san aer aige. 

“Haló, a Kim,” arsa Ario. “A chairde, táim 
ag iarraidh roinnt cairde eile liom, a raibh an 
coróinvíreas orthu, agus a tháinig slán uaidh a 
chur in aithne daoibh. 

“Conas mar a bhí sé?” a d’iarr Salem. 

“Bhí casacht orm agus bhí mé róthe uaireanta. 
Bhí an-tuirse orm agus ní raibh fonn spraoi 
orm ar feadh cúpla lá,” arsa Kim. “Ach fuair 
mé neart codlata agus thug mo theaghlach 
aire dom. Bhí ar roinnt dár dtuismitheoirí agus 
seantuismitheoirí dul chuig an ospidéal. Bhí na 
haltraí agus na dochtúirí an-chineálta ar fad leo, 
agus chabhraigh ár bpobal linn sa bhaile. Tar éis 
cúpla seachtain, bhíomar ceart go leor arís.”



“Is mise cara Kim,” a dúirt duine de na páistí eile. “Bhí an coróinvíreas ar Kim, 
ach níor tháinig deireadh lenár gcairdeas - cé nach raibh mé in ann é a fheiceáil. 
Bhí cion agam air i gcónaí, agus táimid sásta gur féidir linn a bheith ag spraoi le 
chéile arís!” 

“Uaireanta an rud is tábhachtaí ar féidir linn a dhéanamh ná cosaint a thabhairt 
dá chéile,” arsa Ario. “Fiú más ionann sin agus fanacht amach óna chéile ar 
feadh tamaill.”



“Is féidir linn na rudaí seo a dhéanamh dá chéile,” arsa Leila. 

“Agus lá amháin, beidh cead spraoi againn mar a bhí, agus fillfimid ar scoil arís,” arsa Salem. 

Bhí sé in am dul abhaile, agus in am do Shorcha slán a fhágáil lena cairde nua. Gheall siad dá chéile nach ndéanfaidís 
dearmad ar a n-eachtra le chéile riamh. 

Bhí brón ar Shorcha nach bhfeicfidís a chéile arís ar feadh tamaill. Ach mhothaigh sí níos fearr nuair a chuimhnigh sí ar an 
méid a bhí ráite ag cara Kim. Ní thagann deireadh le do ghrá do dhaoine mura bhfeiceann tú iad.



D’fhág Ario gach duine acu ina 
mbaile féin, agus d’fhan sé go dtí 
gur thit Sorcha ina codladh sular 
fhág sé. 

“An féidir linn an rud céanna 
a dhéanamh amárach?” a 
d’fhiafraigh Sorcha de. 

“Ní féidir, a Shorcha, tá sé in am 
duit a bheith le do theaghlach 
anois,” arsa Ario. “Cuimhnigh ar 
ár scéal. Is féidir leat iad siúd a 
dtugann tú grá dóibh a chosaint, 
trí do lámha a ghlanadh agus 
fanacht sa bhaile. Ní bhím i bhfad 
uait riamh. Is féidir leat a bheith 
liom nuair a théann tú chuig d’áit 
shábháilte.“

“Is tusa mo laoch,” a dúirt sí de 
chogar.

“Is tusa mo laochsa freisin, a 
Shorcha. Is laoch thú dóibh siúd ar 
fad a thugann grá 
duit,” ar sé.



Thit Sorcha ina codladh agus nuair a 
dhúisigh sí an mhaidin dár gcionn, bhí 
Ario imithe. Mar sin de, chuaigh sí chuig 
a háit shábháilte chun labhairt leis, agus 
tharraing sí pictiúir de na rudaí ar fad a 
d’fhoghlaim siad ar a dturas. Rith sí chuig 
a máthair leis na pictiúir agus chun an 
scéal a insint di. 

“Is féidir linn ar fad cabhrú le daoine 
a bheith sábháilte, a Mham,” ar sí. 
“Bhuail mé leis an oiread sin laochra ar 
m’eachtra!” 

“Ó, a Shorcha, tá an ceart ar fad agat!” 
arsa a máthair. “Tá go leor laochra ag 
cosaint daoine ón gcoróinvíreas, cosúil 
leis na dochtúirí agus na haltraí iontacha. 
Ach cuireann tusa i gcuimhne dom gur 
féidir linn ar fad a bheith inár laochra, 
gach lá, agus is tusa an laoch is mó dar 
liom.”


