
Another discussion-starter essay from the collection Tuairimí, le Honor Mhic Giolla Chlaoin 

For June 19 (all class on June 5): Besides translating, think of some comments you might want 

to make about your own feelings about shopping. 

Siopadóireacht 

Is duine mé a chaitheann a lán airgid ach ní maith liom siopadóireacht. Nuair a théim isteach i 

siopa beag, seasaim ag an gcuntar agus ní fheictear mé. Is cuma cá fhad a sheasaim ansin 

déantar neamhaird díom agus tagann agus imíonn a lán daoine sula dtugann aon duine faoi 

deara go bhfuil mé ann. 

Nuair a théim isteach in ollmhargadh ceannaím rudaí nach mbíonn uaim in aon chor. Ina 

theannta sin bíonn go leor de na hearraí ar sheilfeanna an-arda agus bíonn orm fanacht go dtí 

go dtagann fathach éigin chun an stuif a fháil dom. 

Ansin téim go dtí na scipéid agus déanaim scrúdú beag ar na scuainí - cé acu is giorra? A 

luaithe a bhíonn scuaine roghnaithe agam, éiríonn an freastalaí as, nó bíonn duine ann romham 

nár mheáigh na torthaí, nó bíonn fadhb le seic. Is cúis iontais dom an chaoi a ndéanann daoine 

dearmad go gcaithfidh siad íoc as na hearraí agus nach dtosaíonn siad ag oscailt na málaí go dtí 

an nóiméad deireanach, an chaoi a gcaitheann siad go leor ama ag cuardach sa sparán, nó an 

chaoi a dtarraingíonn siad amach seicleabhar, gan aon pheann acu nó gan a fhios acu cad é an 

dáta atá ann . . . Ansin faoi dheireadh tagaim go barr na scuaine. 

Tá a fhios agam nach post iontach suimiúil é bheith ag pacáil, ach is annamh a thagann tú ar 

dhuine a thuigeann nár chóir leacht níocháin a chur isteach leis na trátaí. Cuirtear feoil amh 

taobh le feoil a ndearnadh cócaireacht uirthi, agus cuirtear cannaí stáin ina suí ar an arán agus 

ar na bananaí. Mhol bean amháin a bhfuil aithne agam uirthi go mbeadh sé i bhfad níos fearr dá 

gcabhróidís leat na hearraí a thógáil amach as an tralaí ionas go mbeifeása saor chun iad a eagrú 

i gceart, seachas iad a bheith ag caitheamh gach rud isteach i mullach a chéile. 

Is fuath liom é nuair a dhéanann an freastalaí tagairt don stuif atá sa tralaí. B’fhearr liom dá 



ndéanfaidís neamhshuim de. Tharla eachtra a chuir aiféaltas orm lá amháin san ollmhargadh. 

Chonaic mé fo-éadaí ar phraghas speisialta (ní cheannóinn a leithéid in ollmhargadh, de 

ghnáth) agus chuir mé sa tralaí iad. Bhí rud éigin cearr leis an scanóir agus nuair a fuair mé an 

admháil bhí €1,124 nó rud éigin mar sin scríofa air. An rud ba ghreannmhaire faoi ná nár thug 

an cúntóir faoi deara é. 

‘Ceapaim go bhfuil botún éigin ann maidir leis an mbille,’ arsa mise agus d’fhéach sí air. 

‘Give me back those briefs!’ a scread sí, agus bhí ar an leaid bocht a bhí ag pacáil dul trí na 

málaí go dtí gur tháinig sé orthu. Ar ndóigh, faoin am sin bhí suim na ndaoine sa scuaine 

múscailte. Bhí náire an domhain orm, agus ní bhacfaidh mé le margadh maith arís. 

Cé go bhfuil go leor áiseanna sna hollmhargaí agus go mbíonn siad de shíor ag iarraidh 

feabhas a chur ar an leagan amach, níl mé cinnte an bhfuil cúrsaí níos fearr don chustaiméir. 

Tóg, mar shampla, an chaoi nach scríobhtar na praghsanna ar earraí a thuilleadh. Bhíodh sé 

éasca go leor féachaint ar an admháil agus ansin féachaint ar an bpraghas a bhí greamaithe den 

earra, agus má bhí botún ann bhí sé soiléir. Anois, má cheapann tú go bhfuil botún déanta 

caithfidh tú na fógraí beaga ar na seilfeanna a chur de ghlanmheabhair agus iad a chur i 

gcomparáid leis an bpraghas atá scríofa ar an admháil. Ní dóigh liom go bhfuil sé sin ró-éasca 

don seanduine agus é nó í ag dul timpeall an ollmhargaidh. 

Seans gurb é fuascailt na faidhbe ná dul ag siopadóireacht ar an idirlíon agus, i gcás an 

chustaiméara seo, leigheas a fháil ar an bhfóibe atá uirthi faoi chúrsaí teicneolaíochta. 


