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Bhí Máire agus a máthair beo bocht.



3

Ach ní raibh ocras orthu. 



4

Bhí pota leitean draíochta acu.



5

Chuir máthair Mháire an pota 
ar an tine.

Fiuch, a phota. Fiuch!

Agus thosaigh an pota ag fiuchadh.



6

Stop, a phota. Stop!

Agus stop an pota ag fiuchadh.



7

Bhí fear santach ann.



8

Tá an
pota sin
uaim.

Chonaic sé an pota leitean.



9

Chonaic sé Máire agus a máthair 
ag dul amach. 



10

Ghoid sé an pota.



11Agus thosaigh an pota ag fiuchadh.

Fiuch, a phota. Fiuch!



12

Stop, a phota. Stop!

ACH…níor stop an pota ag fiuchadh.



13

Amach as an bpota leis an leite –

Stop, a phota. Stop!



14 amach ar an urlár,

Stop, a phota. Stop!



15amach an doras,

Stop, a phota. Stop!



16

agus síos an tsráid. 

Stop! Stop! 



17

Chonaic Máire agus a máthair an leite.
Chonaic siad an fear santach.

Stop, a phota. STOP!



18 Agus stop an pota ag fiuchadh.



19

‘Ghoid tú mo phota leitean,’ 
arsa máthair Mháire.

Tá brón orm. 



20

Ach bhí leite ar an urlár,



21

ag teacht amach an doras,



22

agus ag dul síos an tsráid.



23

Leite! 



24

ANSIN… 

ní raibh leite ar an urlár. 



25Ní raibh leite ag dul síos an tsráid.

Ní raibh leite ag teacht amach an doras. 



‘Tá brón orm gur ghoid mé an pota
leitean,’ arsa an fear santach arís.

26



Bhí cóisir ag an bhfear santach. 

27



Ach … an raibh leite ann? 

Bhí Máire agus a máthair ag an gcóisir.
Bhí bia agus deoch ag an gcóisir. 

28



29



30
Ní raibh! Ní raibh oiread is spúnóg

amháin leitean ann! 



31



32

máthair
Mháire 

Máire an fear
santach 

an pota leitean
draíochta 

an chóisir 



An chéad eagrán 2005

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

Obair Ealaíne
© Annie West, 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

Criterion Press a chlóbhuail in Éirinn

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



34


