
Tá muid mór le chéileTá muid mór le chéile

Siobhán Ní Dhúill
Dómhnal Ó Bric a mhaisigh 

Leagan 
Connachtach �





Tá muid mór le chéile

Siobhán Ní Dhúill
Dómhnal Ó Bric a mhaisigh 

Baile Átha Cliath



An chéad eagrán 2005

© An Roinn Oideachais agus Eolaíochta / Foras na Gaeilge, 2005

Gach ceart ar cosaint. Ní ceadmhach aon chuid den fhoilseachán seo a atáirgeadh, a chur 
i gcomhad athfhála, ná a tharchur ar aon mhodh ná slí, bíodh sin leictreonach, meicniúil,

bunaithe ar fhótachóipeáil, ar thaifeadadh nó eile, gan cead a fháil roimh ré ón bhfoilsitheoir.

Baineann an saothar seo le scéim Dhearthóirí Áiseanna Teagaisc na Roinne Oideachais agus
Eolaíochta atá ann chun áiseanna Gaeilge a sholáthar do na bunscoileanna Gaeltachta agus

do na bunscoileanna lán-Ghaeilge.

Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge a scríobh

Dearadh agus leagan amach: Designit

Obair ealaíne: Dómhnal Ó Bric

Criterion Press a chlóbhuail in Éirinn

An Gúm, 24-27 Sráid Fhreidric Thuaidh, Baile Átha Cliath 1



‘Níl aon duine mór liom,’ arsa Ridire leis féin.
‘Céard a dhéanfaidh mé?’

Agus d’imigh sé leis go dobrónach. 
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Níl aon duine mór liom. 

Ridire bocht. Ní raibh aon duine mór leis. 



D’imigh sé amach ar an mbóthar. 
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D’imigh sé leis nó go bhfaca sé muc 
agus bainbh i mbuaile.

‘Ó! Breathnaigh ar an muc agus 
ar na bainbh,’ arsa Ridire leis féin. 
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‘Ní fhéadfaidh tú,’ arsa an mhuc.
‘Tá tú rómhór dúinne,’ arsa na bainbh. 
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Cén chaoi a bhfuil sibh? 

‘Cén chaoi a bhfuil sibh?’ arsa Ridire. 
‘An bhféadfaidh mé a ghabháil ag spraoi 

in éineacht libh?’



‘Níl aon duine mór liom,’ arsa Ridire. 
‘Céard a dhéanfaidh mé?’

Agus d’imigh sé leis go dobrónach.
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Níl aon duine mór liom. 

Ridire bocht. Thosaigh sé ag caoineadh. 



D’imigh sé leis arís nó go bhfaca sé cearc
agus sicíní i mbuaile.

‘Ó! Breathnaigh ar an gcearc agus 
ar na sicíní,’ arsa Ridire leis féin. 
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‘Ní fhéadfaidh tú,’ arsa an chearc.
‘Tá tú rómhór dúinne,’ arsa na sicíní. 
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Cén chaoi a bhfuil sibh? 

‘Cén chaoi a bhfuil sibh?’ arsa Ridire. 
‘An bhféadfaidh mé a ghabháil ag spraoi 

in éineacht libh?’ 



‘Níl aon duine mór liom,’ arsa Ridire. 
‘Céard a dhéanfaidh mé?’

Agus d’imigh sé leis go dobrónach. 
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Níl aon duine mór liom.

Ridire bocht. Thosaigh sé ag caoineadh. 



‘Níl aon duine mór liom,’ arsa Ridire. 
‘Céard a dhéanfaidh mé?’

Agus d’imigh sé leis go dobrónach. 
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‘Ní fhéadfaidh tú,’ arsa an chaora.
‘Tá tú rómhór dúinne,’ arsa na huain. 
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Cén chaoi a bhfuil sibh? 

‘Cén chaoi a bhfuil sibh?’ arsa Ridire. 
‘An bhféadfaidh mé a ghabháil ag spraoi 

in éineacht libh?’ 



‘Níl aon duine mór liom,’ arsa Ridire. 
‘Céard a dhéanfaidh mé? 

Agus d’imigh sé leis go dobrónach. 
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Níl aon duine mór liom.

Ridire bocht. Thosaigh sé ag caoineadh. 



D’imigh sé leis nó go bhfaca sé capall agus
searrach i mbuaile. 
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Céard atá ort? 



‘Cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh?’ 
arsa an searrach le Ridire. 
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Níl aon duine mór liom. 
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Beidh mise mór leat. 

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

‘Féadfaidh tú a bheith ag spraoi in 
éineacht liomsa!’



Bhí an-spraoi acu. 17

Tá sé seo mór liom. 

Thosaigh Ridire agus an searrach ag spraoi. 



Tá muid 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?’


