
Ce’ chaoi a ndeacha’ an cruinniú
leis an mbainisteoir nua?

Nach bhfuair sibh aon aird ar chor ar 
bith?

Ce’ fath nach n-inseoinn?

Níl sibh ar aon intinn mar sin?

Cé uaidh ar chuala tú e sin?

Ce’ chaoi a bhfuil na cainteanna a’ 
goil eadraí?

Neamhaird agus cluas bhodhar, 
ní tús maith e sin.

Nach cuma má chloiseann fhéin. 
Nach í an fhírinne í.

Mar a choinníonn tusa do chlab fhéin 
dúnta ab ea?  

Coinnigí leis ar aon chaoi. 
Tiocfaidh sibh ar réiteach.

Go dona. Thug se an chluas bhodhar dhúinn. 
Bhí se chomh maith le bheith ag caint leis an 

mballa.

Ní bhfuair, aird dá laghad. ‘Sé chaoi go 
ndearna se neamhaird iomlán dinn.

Ar fhaitíós na bhfaitíos go gcloisfeadh 
Eoin ar ais e.

D’fhéadfá rá nach bhfuil. 
Níl teacht le chéile ar bith ann.

Uaidh Eoin ach ar chraiceann na cluaise 
na hinis d’aon duine e.

Go dona, tá gach aon rud ina chnámh 
spáirne agus ina easaontas.

Beidh aiféala fós air. 
Fan go bhfeicfidh tú.

Breathnaigh, ar a bhfaca tú riamh 
coinnigh do chlab mór dúnta.

Tá súil a’am go dtiocdfaidh.

Cluas bCluas bhhodhar a  todhar a  thhabhairt  abhairt        Ignore     Ignore     Neamhaird a dNeamhaird a dhhéana’ éana’       DismissDismiss

Ar cAr chhraiceann na cluaise  raiceann na cluaise        Warning     Warning     Ar fAr fhhaitíos na aitíos na bhfbhfaitíosaitíos      WarningWarning

Ina cIna chhnámh spáirne námh spáirne      Bone of contention      Bone of contention     Ina easaontas Ina easaontas       DisagreementDisagreement
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‘Bhfuil bhur gcinneadh déanta fós 
agaibh?

‘Bhfuil an cheist chomh casta sin?

Cosúil leis an mbarr sléibhe sceirdiúil
 i gCill Mhantaín. Tóin Le Gaoth

Agus céard í an choch is mó ar do 
phaidirínse? 

Bhfuil sibh ag fáil mórán cúnaimh?

Ní stopann se ach ag caint air. Tá se 
go hiomlán tógtha leis.

Bhuel, má bhíonn cur ‘s cúiteamh 
ann, beidh réiteach ann. 

Nach bhfuil anois? Bhuel bíonn mise 
bodhraí ag éisteacht faoi d’fhoireann 

peile maidin, lá agus oíche.

Níl, tá muid fós ag cur ‘s ag cúiteamh
faoi.

Tá sí sách casta, tá muid in achrann leí le 
tamall.

Go díreach, gan foscadh, 
gan chosaint, gan dídean.

Mise? Níl aon cheo chomh mór sin a 
bhfuil mise tógtha leis.

Níl, tada. Tá muid fágtha tóin le gaoth gan 
cúnamh ná tacaíocht.

Yeah, ‘sí an chloch is mó ar an bpaidirín 
aige  é alright.

Tá súil a’ainn go mbeidh. 
Coinneoidh muid leis ar aon chaoi.

Muise a mbíonn? Bhuel ní stopann tusa 
ach ag goil ar aghaidh ‘s ar aghaidh faoi 

éadaí, faisin agus smidiú.

Ag cur ‘s ag cúiteamh   Ag cur ‘s ag cúiteamh         Deliberating      Deliberating      In achrann le ceistIn achrann le ceist    QuarrelingQuarreling

Fágtha tóin le gaoth  Fágtha tóin le gaoth        Exposed     Exposed     Neamhaird a dNeamhaird a dhhéana’ éana’       DismissDismiss

An cAn chhloch is mó ar an loch is mó ar an bpbpaidirín  aidirín        Obsessed     Obsessed     
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