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

Agus d’imigh sé leis go dobrónach. 
3

Níl aon duine mór liom. 

Amhóg bocht. Ní raibh aon chara aige. 



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

‘Ó! Féach an mhuc agus na bainbh,’ 
arsa Amhóg leis féin. 
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‘Ní fhéadfaidh tú,’ arsa an mhuc.
‘Tá tú rómhór dúinne,’ arsa na bainbh.

6

Conas atá sibh? 

‘Conas atá sibh?’ arsa Amhóg. 
‘An bhféadfaidh mé imirt in éineacht libh?’ 



‘Níl aon duine mór liom,’ arsa Amhóg. 
‘Cad a dhéanfaidh mé?’ 

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

Amhóg bocht. Thosaigh sé ag gol. 



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

‘Ó! Féach an chearc agus na sicíní,’ 
arsa Amhóg leis féin. 
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‘Conas atá sibh?’ arsa Amhóg. 
‘An bhféadfaidh mé imirt in éineacht libh?’ 

‘Ní fhéadfaidh tú,’ arsa an chearc.
‘Tá tú rómhór dúinne,’ arsa na sicíní.
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Conas atá sibh? 



‘Níl aon duine mór liom,’ arsa Amhóg. 
‘Cad a dhéanfaidh mé?’ 

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

Amhóg bocht. Thosaigh sé ag gol. 



D’imigh sé leis nó go bhfaca sé caora agus
uain i ngarraí.

‘Ó! Féach an chaora agus na huain,’ 
arsa Amhóg. 
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‘Ní fhéadfaidh tú,’ arsa an chaora.
‘Tá tú rómhór dúinne,’ arsa na huain. 

Conas atá sibh?’ arsa Amhóg. 
‘An bhféadfaidh mé imirt in éineacht libh?’ 
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Conas atá sibh? 



‘Níl aon duine mór liom,’ arsa Amhóg. 
‘Cad a dhéanfaidh mé?’ 

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

Amhóg bocht. Thosaigh sé ag gol. 



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



‘Cad ina thaobh go bhfuil tú ag gol?’ 
arsa an searrach le hAmhóg. 
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Níl aon duine mór liom. 
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Beadsa mór leat. 

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

‘Féadfaidh tú imirt in éineacht liomsa!’



Bhí an-chuideachta acu. 17

Tá cara anois agam. 

Thosaigh Amhóg agus an searrach ag imirt. 



Táimidne mór le chéile!’ 
arsa Amhóg agus an searrach. 
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Táimidne 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 Amhóg leis féin. 

‘Cad a dhéanfaidh mé?’


