
Dialóg 1  

 

 Céard a thaitníonn leat a dhéanamh, Paul ? 

 Is maith liom peil ach ní maith liom leadóg in aon chor.  

 Céard fútsa, Adrien ? 

 Is breá liomsa leadóg agus eitpheil agus taitníonn damhsa liom.  

 Agus tusa, Sophie ? 

 Is maith liomsa snámh, agus leadóg a imirt. Seinnim an pianó maith go 

leor. Is aoibhinn liom éisteacht le ceol clasaiceach. Á, rinne mé dearmad, 

léim an-chuid úrscéalta. Sin é dáiríre an caitheamh aimsire is fearr liom. 

 

Dialóg 2  

 

 Céard a dhéanann tú ag an deireadh seachtaine, Agathe ? 

 Is breá liom bheith ag cócaireacht, cístí go háirithe. Tugaim mo mhadra 

ag siúl sa bois de Boulogne. Téim ag rothaíocht. Téim chuig an 

bpictiúrlann le mo dheirfiúr agus le cairde. Agus go leor rudaí eile, 

freisin. Céard fútsa, Brigitte ? 

 Codlaím ag an deireadh seachtaine agus breathnaím ar an teilifís. Ní 

thaitníonn sé mórán liom dul amach agus is breá liom sraithchláir 

Mheiriceánacha. Breathnaím orthu i mBéarla, ach le fotheidil i 

bhFraincis. Murach sin, ní thuigim dada. 

 Á, sin é an fáth a bhfuair tú 15 as 20 i measúnacht na cluastuisceana. 

 Sea, ar ámharaí an tsaoil, chúitigh sé sin an 4 as 20 a fuair mé sa Mhata. 

 

Dialóg 3 

 

 Agus tusa, Bérangère ? Conas a chaitheann tú an deireadh seachtaine sa 

bhaile? 

 Is breá liomsa dul chuig an bpictiúrlann le Aline, mo chara is fearr. Is 

fearr le mo dheartháireacha breathnú ar shraithchláir Mheiriceánacha 

agus Astrálacha ar a ríomhaire.  Deir Mam go bhfuil siad i mBéarla agus 

mar sin go bhfuil sin ceart go leor. Ach dáiríre, is i bhFraincis a 

bhreathnaíonn siad ar na sraitheanna ar fad. Féachann Mam í féin ar 

Downton Abbey. Deir sí go gcuireann sé ‘Upstairs, Downstairs’, sean-

sraithchlár, a mbreathnaíodh sí air nuair a bhí sí in Éirinn, i gcuimhne di. 



Is fearr le m’athair Le Monde a léamh agus bíonn mo dheirfiúr ag 

éisteacht le ceol ar a iPod. 

Dialóg 4  

 

 Sílim gurb é sin Patrick thall ansin. Ar aghaidh leat. Fanfaidh mise anseo.  

 Haidhe, caithfidh gur tusa Patrick. Mise Jean Marie. Tá sé go deas 

bualadh leat.  

 Tá, d’imir muid go leor ar líne, an iomad b’fhéidir. Sin a deir mo 

thuismitheoirí ar aon nós. Thairis sin, cé na cineálacha eile caitheamh 

aimsire a dhéanann tú  Patrick ? 

 Is breá liom snámh agus tumadóireacht agus galf a imirt freisin.  

 Galf, tá sé an-daor bheith i do bhall de chlub.  

 Tá, tá a fhios agam ach imrím le m’athair ina chlub-san.  

 Imrímse rugbaí nuair nach mbím ar mo ríomhaire.  

 Spórt an-gharbh is ea an rugbaí. Sin a deir daoine.  

 Sea, chuir mé géag as áit agus bhris mé cos. Ach bíonn atmaisféar iontach 

ann agus tá go leor cairde agam dáiríre.  

 Caithfidh go dtagann tú ar ais clúdaithe le pluda nuair a bhíonn an talamh 

fliuch.  

 Ar ndóigh, agus ballbhrúnna gorma gach aon áit. Fuair mé súil dhubh, 

fiú, an Satharn seo caite.  

 Thug mise faoin gcosdornáil ach bhris mé mo shrón. Níor lean mé ar 

aghaidh leis ansin.  

 Sin é do chara thall ansin. . . 

 Is é, sin é Paul, téimid chuig an scoil chéanna. 

 Céard faoi dhul agus cóc a fháil ? 

 Go breá ! 

Dialóg 5  

 

 Seo leat, Simon, déan píosa cainte fút féin le do chairde Éireannacha. 

 Ceart go leor, Simon Rochechoir is ainm dom. Tá me 15 bliana d’aois. 

Rugadh sa Bhriotáin mé ach rugadh mo dheirfiúracha óga i bPáras. I 

mbruachbhaile de Pháras, dáiríre, in Boulogne. Cheannaigh mo 

thuismitheoirí teach, gar don choill. Tá sé go hiontach. Tá sé an-ghar do 

Roland Garros. Imrím leadóg ansin chuile sheachtain, tráthnóna Céadaoin 

mar nach mbíonn ranganna scoile agam. Dupanloup is ainm do mo 



choláiste. Tá sé díreach trasna ó na craobhchluichí nuair a bhíonn siad ar 

siúl. Fágaimid na fuinneoga ar oscailt !!! 

Is maith liom snámh, tumadóireacht freisin. Le linn na laethanta saoire i 

mí Feabhra téimid tí mo sheanmháthar i Martinique. Aintilleach is ea í 

agus bíonn an carnabhal ar siúl. Bíonn sé go hiontach ar fad. Bíonn an t-

atmaisféar thar cionn. 

 


