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Tá Leabhar Breac buíoch den Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus 
Gaelscolaíochta as maoiniú a chur ar fáil don leabhar seo. 

Tugann Foras na Gaeilge tacaíocht airgid do Leabhar Breac 

Tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht airgid do Leabhar Breac 

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.

Cuirtear tús leis an ngealtachas.

Tá slua Mhéibhe
ar an mbóthar...

... eachra fiáin á dtreorú
ag láir.



Cuirtear tús leis an ngealtachas.

Tá slua Mhéibhe
ar an mbóthar...

... eachra fiáin á dtreorú
ag láir.



An 
Mhór-Ríon?

Cuirfidh
mise stop

léi.

Ní
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mé?
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faitíos atá 

orm.

Ní mian 
Liomsa luí le 

cuimhne.

Faigheann 
laochra 

bás.…
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le mo thaobh.

Gabh i leith 
amach anseo, 
a choileáinín.

Gabh i leith 
go bhfeicFimid 

thú.

A ghadhair 
mhallaithe!?
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Ní mise 
do dhuine 
maith, a 

choileáinín. 

IS MAiTH 
LiOM DO 

STíL!

is fada 
ó bhaile thú, 

a dhuine 
mhaith.

a chnámha.

Is minic 
a bhris béal 

Duine ...


