
A’ déana’ a’ diabhailA’ déana’ a’ diabhail
Céar’ ‘ta á dhéana’ aige?

Cé air a bhfuil se a’ déana’ a’ daibhail? 

Tá se a’ déana’ a’ diabhail.

Tá se a’ déana’ a’ diabhail ar na rothaithe.

A’ déana’ aithriseA’ déana’ aithrise
Céar’ ‘tá ar bun ag an mbuachaillín?

Cé air a bhfuil siad a’ déana’ aithrise? 

Ta se a’ déana’ aithrise.

Tá se a’ déana’ aithrise ar a dheaide.

A’ déana’ gaisceA’ déana’ gaisce
Céar’ ‘tá ar bun ag an mboc seo?

Tá se chomh haineolach ‘s atá se sabhair.

Tá se a’ déana’ gaisce as chomh sabhair is atá se. 

Ní haon údar gaisce e sin.

A’ déana’ iontaisA’ déana’ iontais
Céar’ ‘tá ar bun ag an mbuachaillín?

Céard dhó a bhfuil se a’ déana’ iontais?

Ta se a’ déana’ iontais.

Tá se a’ déana’ iontais d’iontais an tsaoil.

Fá g seo!Fá g seo!
Céar’ ‘tá á rá aige seo?

Tuige a bhfuil se á rá? 

“Fágaí seo” atá se a’ rá.

Lena fhoireann a ghríosadh agus a spreagadh. 

“
Fág a’ bealachFág a’ bealach

Céar’ ‘tá á rá aige seo?

Tuige a bhfuil se á rá? 

“Fág a’ bealach” atá se a’ rá.

Mar nach bhfuil aon fhoighead aige.

Fág meFág me
Céar’ ‘tá á rá aici seo?

Tuige a bhfuil sí á rá? 

“Fág me” atá á rá aici.

Mar go bhfuil duine éicint ag cur as di.

Sáimhín só Sáimhín só 
Ce’ chaoi bhfuil an fear  seo? 

Céar’ ‘tá ar bun aige?

Tá se ar a sháimhín só.

Diabhal mórán. Tá se suite siar ar a sháimhín só.

Te teolaí Te teolaí 
Ce’ chaoi bhfuil an duine seo? 

Bhfuil se compóirteach?

Tá se te teolaí os comhair na tine.

D’fhéadfá rá go bhfuil. Tá se te teolaí ar a shaimhín só.

Sona  sáta Sona  sáta 
Ce’ chaoi bhfuil an bheirt seo? 

Cén saghais spion a bhfuil orthu? 

Tá siad sona sásta iontu fhéin.

Tá spion iontach orthu. Tá siad sona sásta.
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