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‘Níl duine ar bith mór liom,’ arsa Ridire 
leis féin. ‘Cad é a dhéanfaidh mé?’ 
Agus d’imigh sé leis go buartha.
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Níl duine ar bith mór liom. 

Ridire bocht. Ní raibh cara ar bith aige. 



D’imigh sé amach ar an bhealach mhór. 
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D’imigh sé leis go dtí go bhfaca sé muc 
agus bainbh i bpáirc.

‘Ó! Amharc an mhuc agus na bainbh,’ 
arsa Ridire leis féin.
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‘Ní thig leat,’ arsa an mhuc.
‘Tá tú rómhór dúinne,’ arsa na bainbh. 

6

Cad é mar atá sibh? 

‘Cad é mar atá sibh?’ arsa Ridire. 
‘An dtig liom imirt libh?’ 



‘Níl duine ar bith mór liom,’ arsa Ridire. 
‘Cad é a dhéanfaidh mé?’ agus 

d’imigh sé leis go buartha. 
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Níl duine ar bith mór liom. 

Ridire bocht. Thosaigh sé ag caoineadh. 



D’imigh sé leis arís go dtí go bhfaca sé 
cearc agus sicíní i bpáirc.

‘Ó! Amharc an chearc agus na sicíní,’ 
arsa Ridire leis féin. 
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‘Ní thig leat,’ arsa an chearc.
‘Tá tú rómhór dúinne,’ arsa na sicíní. 
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Cad é mar atá sibh? 

‘Cad é mar atá sibh?’ arsa Ridire. 
‘An dtig liom imirt libh?’ 



‘Níl duine ar bith mór liom,’ arsa Ridire. 
‘Cad é a dhéanfaidh mé?’ 

agus d’imigh sé leis go buartha.
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Níl duine ar bith mór liom. 

Ridire bocht. Thosaigh sé ag caoineadh. 



D’imigh sé leis go dtí go bhfaca sé 
caora agus uain i bpáirc.

‘Ó! Amharc an chaora agus na huain,’ 
arsa Ridire. 
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‘Ní thig leat,’ arsa an chaora.
‘Tá tú rómhór dúinne,’ arsa na huain. 
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Cad é mar atá sibh? 

‘Cad é mar atá sibh?’ arsa Ridire. 
‘An dtig liom imirt libh?’



‘Níl duine ar bith mór liom,’ arsa Ridire. 
‘Cad é a dhéanfaidh mé?’ 

Agus d’imigh sé leis go buartha. 
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Níl duine ar bith mór liom. 

Ridire bocht. Thosaigh sé ag caoineadh. 



D’imigh sé leis go dtí go bhfaca sé capall
agus searrach i bpáirc. 
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Cad é atá ort? 



‘Cad chuige a bhfuil tú ag caoineadh?’ 
arsa an searrach le Ridire. 
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Níl duine ar bith mór liom. 
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Beidh mise mór leat. 

D’éirigh an searrach ina sheasamh.
‘Beidh mise mór leat,’ arsa an searrach. 

‘Thig leat imirt liomsa!’ 



Bhí am ar dóigh acu. 17

Tá cara agam anois. 

Thosaigh Ridire agus an searrach ag imirt. 



‘Tá muidne mór le chéile!’ 
arsa Ridire agus an searrach. 
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Tá muid mór le chéile. 
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muc agus banbh cearc agus sicín 

caora agus uan capall agus searrach 







‘Níl aon duine mór liom,’ arsa Ridire leis féin. 

‘Céard a dhéanfaidh mé?’


