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‘Níl aon bhainne agam don tae,’ arsa Mama
le Róisín. ‘Seo leat síos go dtí an siopa agus

ceannaigh lítear bainne dom.’ 
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‘An dtabharfaidh mé Sciob liom, a Mhama?’
arsa Róisín.

‘Tabhair, ach ná scaoil isteach sa siopa é,’
arsa Mama. ‘Ceangail taobh amuigh é.’
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Cheangail Róisín Sciob taobh amuigh 
den doras. 
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Fan ansin. 



Isteach léi sa siopa. 
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Lítear bainne, más é do thoil é. 



Chonaic Sciob cat ag doras an tsiopa. 
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Grr-rr-rr.



Tharraing sé an téad.
Tharraing sé arís í.
Agus … siúd leis!

Rith Sciob i ndiaidh an chait. 
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Mí-abha. 



Isteach sa siopa leis an gcat.
Isteach le Sciob ina dhiaidh. 
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Leag an cat na calóga arbhair.
Leag Sciob na brioscaí. 
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Tá tú agam!
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Cliotar! Cleatar! 
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Ní raibh an siopadóir róshásta. 
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‘An leatsa an madra sin?’ 
arsa an siopadóir le Róisín.

‘Is liom,’ arsa Róisín.
‘Bhuel, ceangail taobh amuigh é,’ 

arsa an siopadóir. 



‘Tá brón orm,’ arsa Róisín leis an siopadóir. 
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Tá brón orm.



Thug Róisín Sciob amach agus cheangail sí
taobh amuigh den doras arís é. 
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Fan ansin anois!



Chuaigh Róisín isteach sa siopa arís agus
cheannaigh sí an bainne. 
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‘Ní bheidh tú ag teacht go dtí an siopa
liomsa arís,’ arsa Róisín le Sciob. 
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Tá tú an-dána. 
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‘Níl aon bhainne agam don tae,’ arsa Mama le Róisín. 

‘Seo leat síos go dtí an siopa.’


