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Dia dhuit! Dia ‘s Muire dhuit.

Ce’ chaoi bhfuil tú? Tá me togha go raibh maith ad.

Agus cé thusa? Is mise Gráinne, Gráinne Ní Bhrian

Inis dhom a Ghráinne, 
 cén aois thú? Tá me cúig bliana déag d’aois.

Cé as thú a Ghráinne? As Bleá Cliath me.

Agus cá gcónaíonn tú? Tá me i mo chónaí i gCluain Tarbh.

A’ bhfuil aon pháiste eile sa 
gclann? Tá, tá deartháir amháin agus beirt deirfiúir a’am.

‘S cá dtagann  tusa? Is mise an tríú duine. Tá Aoife nios óige ná me.

Abair liom, a’ bhfuil aon 
pheata agaibh sa mbaile? Tá, tá mada a’ainn. Rex an t-ainm atá air.

Agus, an seineann tú aon 
uirlís ceoil?

Tá me ag foghlaim an guitear agus taitníonn se go mór 
liom.

Céard faoi chúrsaí spóirt, an 
n-imríonn tú mórán spóirt?

Imrím go leor spóirt.  Peil, haca, agus téim ag snámh agus 
rothaíocht go minic.

An bhfuil tú ar aon 
fhoireann?

Tá, tá me ar fhoireann haca na scoile agus ar fhoireann 
peile an chlub.

Anois a Ghráinne, inis 
dhom na rudaí a thaitníonn 
leat a dhéanamh?

Bhuel, taitníonn ceol agus breathnú ar scannáin go mór 
liom agus is breá liom a bheith ag léamh chomh maith.
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Agus a’ mbíonn tú ag 
déanamh mórán jabanna sa 
mbaile, a Ghráinne?

Bhuel, bíonn go leor obair scoile le déanamh a’am ach 
tugaim cúnamh le réiteach béiltí agus glanadh tí. 

Agus an gcoinníonn tú 
do sheomra fhéin glan 
agus néata?

Déanaim iarracht ach scaití bíonn mo mhama i mo 
dhiaidh faoi

Céard is maith leat déana’ 
le d’am saor? Níl tada níos fearr liom a dhéana’ ná dul steach ar an 

mbaile mór agus castáil le mo chuid cairde. Bíonn muid ag 
gáirí agus ag chattáil agus ag tógáil an saol go breá réidh.

Cén bhliain scoile ina
 bhfuil tú?

Tá me sa tríú bhliain, beidh an teastas sóisireach á 
dhéanamh agam i mbliana.

Cé na hábhair is fearr leat?
Stair agus Béarla na ceanna is fearr liom. 
Airím go bhfuil na scéalta an-suimiúil. 
Ní cosúíl leis na hábhair eile. 

Ach céard faoin nGaeilge, 
nach maith leat Gaeilge?

Taitníonn Gaeilge liom chomh maith. Tá me ag súil go mór 
dul chuig an nGaeltacht. 

An mbeidh tú ag caint as 
Gaeilge agus tú ansin? Cinnte beidh, beidh me ag caint as Gaeilge an t-am ar fad. 

Maith an cailín a Ghráinne, 
rinne tú thar cionn.  Go raibh míle maith ad. Slán anois.
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