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‘Ba mhaith liom snámh a bheith agam,’ 
arsa Mamó. 

‘Seo linn go dtí an linn snámha. 
Cuirfidh mise ag snámh thú,’ arsa Seona. 
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Fuair Mamó culaith shnámha, hata snámha
agus spéaclaí snámha. 

‘Seo linn anois,’ arsa Mamó. 

Seo linn anois. 
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‘Níl aon mhuinchille shnámha agam,’ 
arsa Mamó. 

Cuir ort iad seo. 

Chuir Mamó na muinchillí snámha uirthi. 3



‘Tabharfaidh mise aire duit, a Mhamó,’ 
arsa Seona. 

Isteach le Seona sa linn snámha. 
Isteach le Mamó ina diaidh. 

Tabharfaidh mise aire duit. 
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Thosaigh Mamó ag lapadaíl. 
Bhí sí breá sásta léi féin. 

Tosaigh ag lapadaíl anois. 
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‘Bhain mé an-sásamh as sin,’ arsa Mamó. 

‘Tá tú ag déanamh go maith, a Mhamó,’ 
arsa Seona. 
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‘Luigh siar anois,’ arsa Seona 
agus rug sí ar Mhamó. 
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Tabharfaidh mise aire duit. 



Luigh Mamó siar agus rug Seona uirthi. 

‘Tá tú ag déanamh go maith, a Mhamó,’ 
arsa Seona. 
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‘Luigh ar do bholg anois agus tosaigh ag
ciceáil,’ arsa Seona. ‘Tabharfaidh mise aire

duit, a Mhamó.’ 

Tabharfaidh mise aire duit. 

9



Luigh Mamó ar a bolg agus rug Seona uirthi. 

Thosaigh Mamó ag ciceáil. 10



‘Tá tú ag déanamh go maith, a Mhamó,’ 
arsa Seona. 

Bhí Mamó breá sásta léi féin.
‘Bhain mé an-sásamh as sin,’ ar sise. 

11



Anois, a Mhamó, caithfidh tú dul faoin uisce,’
arsa Seona. 

12



Tharraing Mamó a hanáil agus síos léi 
faoin uisce. 
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Chonaic Mamó cosa Sheona faoin uisce. 

14



Chonaic sí cosa eile chomh maith. 
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‘A Mhamó! A Mhamó,’ arsa Seona,
‘cá bhfuil tú?’ 

Cá bhfuil tú? 
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Ach tásc ná tuairisc ní raibh ar Mhamó. 17
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Tharraing Seona a hanáil agus síos léi 
faoin uisce. 



Rug Seona ar Mhamó agus tharraing sí aníos í. 
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Bhí Mamó breá sásta léi féin.
‘Bhain mé an-sásamh as sin,’ ar sise. 

‘Tá sé in am againn a bheith 
ag dul abhaile!’ arsa Seona. 

Bhain mé an-sásamh as sin. 
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Chuaigh Mamó abhaile 
agus í breá sásta léi féin. 
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Bhain mé an-sásamh as sin.
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‘Ba mhaith liom snámh a bheith agam,’ arsa Mamó.


