
  
ar aghaidhar aghaidh

Is deacair ceann críonna a chur ar ghuaillí óga!



  

An Ceann

an blaoscan uise (na huisí)

ar aghaidhar aghaidhar aisar ais

logán do bhaithise

cúl do chinn

an bricín (na bricíní)

an chluas (na cluasa)

an béal



  
ar aghaidhar aghaidhar aisar ais



  

an mala (na malaí)

an tsúil (na súile)

an leiceann (na leicne)

an tsrón/ an caincín

na liopaí / na beola

an smig

An Aghaidh

ar aghaidhar aghaidhar aisar ais

an phluc (na pluca)

an ghrua (na gruanna)

an logán maise nó tibhre/tibhreach

an tÉadan/ an malaing
an ghruaig

an ribe (ribí gruaige)

an chluas (na cluasa)

an fabhra (na fabhraí)



  
ar aghaidhar aghaidhar aisar ais



  

logán do bhaithise

cúl do chinn
logall súile

ar aisar ais

An Blaosc / Plaosc

ar aghaidhar aghaidh

an fhiacail (na fiacla)

 an giall / an corrán                  
glas géill  (nuair a ghreamaíonn an giall)

an lúdrach (na lúdracha) 

An cnámh droma    
(ceangailte leis an inchinn)

an inchinn            
/ an aigne            
/ an mheabhair

logall na súl



  
ar aisar ais ar aghaidhar aghaidh



  
ar aisar ais ar aghaidhar aghaidh

Cuir do cheann thar doras



  

Tá ceann maith agam duit (tá scéal maith le heachtraí agam duit)

Cuir as do cheann é (déan dearúd air)

Mo thrua do cheann!

An thóg tú ceann d’aon ní nuair a tháinig tú isteach?        
(ar thug tú aon ní faoi deara?)

ar aghaidhar aghaidhar aisar ais



  
ar aisar ais ar aghaidhar aghaidh

Tá ceann cipín ormsa!



  

Tá ceann maith air (tá sé cliste)

Chuaigh sé ann thar ár gceann

Tháinig sé im’cheann a rá leis dul amach ag imirt dó féin!

Cá raibh tú oíche Chinn Bhliana?

ar aisar ais ar aghaidhar aghaidh



  
ar aisar ais ar aghaidhar aghaidh

Tá plaosc dearg air ó bheith ag rith!



  

Bhí muc ar gach malaing aige (bhí goimh dearg air) 

Lean ar aghaidh!

Tá sé sin in aghaidh an dlí

Tá a aghaidh ó dheas…

 

ar aisar ais ar aghaidhar aghaidh



  

                        na huisí / na huiseannaibh :                          
                ‘sna huiseannaibh atá an t-éasc sa duine’             

 (an locht/ an fabht) – dá mbuailfí duine sna huiseannaibh – mharófaí é.

Caipín sonais; leanaí áirithe a saolaítear leis – choiméadtaí 
in áit shábháilte é agus thugadh mairnéalaigh leo chun 

farraige é mar chreideadar go gcoiméadfadh sé slán iad - 
ní bháfaí iad. 

ar aisar ais ar aghaidhar aghaidh



  
ar aisar ais

Tá tinneas cinn orm

ar aghaidhar aghaidh



  

Nár thaga meirg riamh ar lúdracha ár gcairdis

athsmig / sméigín (ábhar feola faoin smig!)

an mala/ na malaí; an braoi nó na braoithe a d’úsáididís        
  san fhilíocht.

Tá smidiú sa tsaol riamh – fadó is í an tslí a chuiridís é ná : 
 “Tá sí ag cur aghaidh uirthi féin” (á déanamh féin suas)

ar aisar ais Go túsGo tús
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