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‘Is é seo an chéad lá agam ag dul ar scoil,’
arsa Sibéal. ‘Is cailín mór anois mé.’ 

Is cailín mór anois mé. 
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‘Beidh mála scoile uaim,’ arsa Sibéal le Mamaí. 

‘Tá sé anseo agam duit, a stóirín,’ arsa Mamaí. 

Beidh mála scoile uaim. 
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Bhí a cara Aoife ag fanacht léi.

‘Slán, a Mhamaí,’ arsa Sibéal agus amach 
an doras léi. 
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Síos an bóthar leis an mbeirt acu 
go sona sásta. 
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‘Fáilte romhaibh go Scoil na Sí,’ arsa an
múinteoir. ‘Is mise an Múinteoir Máire.’ 

Chonaic siad an múinteoir ag geata na scoile. 

Is mise an Múinteoir Máire. 
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‘Is maith liom an scoil seo,’ arsa Sibéal. 

Thug an múinteoir an bheirt acu isteach 
sa seomra ranga. 

Is maith liom an scoil seo. 
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‘Fáilte romhaibh go Scoil na Sí,’ 
arsa an Múinteoir Máire leis na sióga. 

‘Is mise an Múinteoir Máire.’
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Is mise an Múinteoir Máire. 

Ansin tháinig sióga eile isteach.



‘Anois beidh ceacht eitilte againn,’ 
arsa an Múinteoir Máire. ‘Is mar seo a

dhéantar é,’ agus shín sí amach a sciatháin. 
‘A haon, a dó, .
a trí. Tosaígí.’                          .

A haon, a dó, a trí. Tosaígí. 
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Thosaigh na sióga eile ag eitilt ach 
d’fhan Sibéal ina suí. 
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‘Sín amach do sciatháin,’ arsa Aoife léi. 

‘Nach bhfuil tú ag eitilt, a Shibéal?’ 
arsa an múinteoir. 

‘Bú! Hú! Hú!’ arsa Sibéal agus 
d’fhan sí ina suí. 

Bú! Hú! Hú! 
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‘Sín amach do sciatháin,’ 
arsa an múinteoir léi. 

‘Bú! Hú! Hú!’ arsa Sibéal agus 
d’fhan sí ina suí. 
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Bhí Síle Sióg ag eitilt thar bráid. 

Ai … tiú! 
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Baineadh geit as Sibéal. 
Shín sí amach a sciatháin AGUS … 
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Thosaigh sí ag eitilt. 

Ó! Táim ag eitilt. 
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‘Ó! Táim ag eitilt! Táim ag eitilt!’ 
arsa Sibéal. 
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‘Táim ag eitilt, a Aoife! Táim ag eitilt,’ 
arsa Sibéal. 

D’eitil sí suas agus d’eitil sí síos.18



‘Tá tú ag déanamh go maith,’ 
arsa Aoife léi. 
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Tá tú ag déanamh go maith.



‘Tá tú ag déanamh go maith,’ 
arsa Aoife léi. 

D’eitil Sibéal soir agus d’eitil sí siar. 
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Táim ag eitilt anois,’ arsa Sibéal le Síle Sióg.
‘Agus is TUSA a chuir ag eitilt mé.’ 

Is TUSA a chuir ag eitilt mé. 
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Ai … tiú! 
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‘Ai … tiú!’ arsa Síle Sióg. 
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