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‘Ní raibh mise riamh ar scoil,’ 
arsa Léiní léi féin. 

Bhí Áine ag ithe a bricfeasta. ‘Ó, tá sé in 
am scoile,’ ar sise. ‘Beidh mé deireanach.’ 
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Léim Léiní isteach i bpóca Áine. Ní fhaca Áine í. 

Bhí Léiní an-sásta léi féin. 2

Tá mise ag dul
ar scoil. 



D’imigh Áine léi síos an bóthar. 

Isteach léi sa scoil. 
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Bhuail ocras Léiní. 
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Sháigh sí amach a srón. Ní fhaca aon duine í. 
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Sháigh sí amach a ceann. Ní fhaca aon duine í. 
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Sháigh sí amach a lapa. Ní fhaca aon duine í. 
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Tá ocras orm. 

Chonaic Léiní bosca lóin.
‘Tá ocras orm,’ ar sise.



Ní fhaca an múinteoir Léiní. 
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‘Neam! Neam! Tá an lón seo blasta,’ 
arsa Léiní agus í ag ithe briosca. 
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Tá an lón 
seo blasta. 



‘Tá sé in am againn a bheith ag ithe an lóin,’
arsa an múinteoir. 
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Is ansin a chonaic an múinteoir Léiní.
Baineadh geit as an múinteoir. Lig sí béic aisti. 
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ÁÁÁÁÁ … 



‘Tá luch ag ithe mo bhriosca,’ arsa an múinteoir
agus léim sí in airde ar an gcathaoir. 
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Tá luch ag ithe
mo bhriosca. 



Chonaic Áine Léiní ag ithe an bhriosca. 
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Ó! Is tusa atá 
ann, a Léiní. 



15

Text in here

‘Nach tú atá dána,’ arsa Áine le Léiní. 
‘D’ith tú lón an mhúinteora.’ 



‘Is peata liomsa í seo,’ arsa Áine leis an
múinteoir. ‘Léiní an t-ainm atá uirthi.’ 
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Nach deas í. 
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Ocras a bhí uirthi. 



‘Ó, is peata leatsa í,’ arsa an múinteoir 
agus anuas léi den chathaoir.
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Ó, is peata leatsa í. 



Chuir Áine Léiní ar ais ina póca. 
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Fan ansin
anois. 
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Bhuail ocras Léiní.
‘Tá ocras orm,’ ar sise.


