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För många å.r sed.an bod.d e en vävare I Eleann Can ett pa"r
mil- från Maghelrromilha I Co. Cork. På d,en tlden var väverlet
ett bra yrke, men för att återvända tilI mln hlstorÌ-a, eå
hade d.en här vävaren så mycket att göra, så att han var nöi[-

att taga en gesä1I t111 sln hjälp.
så länge clen gamle had.e håIl1t på med. vË,rneing, hade han
inte träffat på make till- gesäll. I{ãr gjorde lika myoket son
tre män, så flltigt arbetade hal. Vävaren hade er! end.a iLotter
och han tänkte 1 sltt sinrre att det skulle \raTa en goil sak
att låta henne glfta sig med- den unge vävaren.
sakad.

I

En d,ag förcte han honom så.lul1d.a t111 henne, och cl.en unge
vävaren var förstås belåten. l)e vigdes oförd'rö j11gen oeh ile
\

s.2

levde lyckllga till-samma¡r.
Det kom d.agligen in en massa arbete t111 dem. Få' àr efter
seilan hør gift sig, ökades arbetet ocn han var flitlgt vld
arbetet en dag. I den stora brå-d.ska som han utveeklacle i
arbetet råÌrade en av skyttlaTrLa.sl-inta från honom, och slog
med kraft mot väggen. Ïfaft rusade 65enast ner från vävstolen
och fick fatt f en yxa som stod i en vrå, för att hugga av

sig hänclernal
rVad går ctet åt d1g? ilar du b11vlt galen?rrsade d.en väv&Têfr¡
t'Nej visst intetjsacle d,en unge .r'Ser du Gucl' mellan oss och
d.et ond.a? Om mln son hade varlt på den plats där skytteln
nyss slog mot, had.e han dött utarl präst, utalt mr¡¡k. Förr ¿irl
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att nå-g;ot sådant någonsln mer r¡¿i hända mig, skall jag

hu,gga

a.v mig ha.nd.en med- den hi,lr yxan.rl

¡l D

I'ltTe

j min sjä1

om clu d-et sltal-l-

p;örafr, sade d-en ganle vtí-

va.TelL.

De Srep honom fast och stadigt och efter å.tski1ligt sträv
lyckades úct d.e hlnd-ra honom.
"Jarr? sacle d.en gamle vi.ivaren. rrllu skall jag va.nd-ra ut

i

vä.rl-d-en och

en större

S.,
I

jag vä.nder inte till-baka förrän iag träffar

d.ul¡bom

på.

än cl-u.rr

vijvaren f,6p; ined sig sin kä.pp ticli¡at om morfiìonen
och gick til-] lroichead Nua IiaElhchromdha, (oen nya bryggarl i
Itlacroorn). Se<lal gick han vägen västerut til-Is han lr,om til-l
T)en flamle

bron. Dä.r möttes två mlin. Den ene fri:.p;a.de
den andre om harr köpt l-ammen på, marknaden. llan svarade nei.
rrDet var minsann tur för d18, för om d-u d-et hade g.iort,
skulle jas ha ta,git dem frå.n digrr, sade den andre.
I'låt mig
på bron; låt mig
.antaga att lammen nu är mitt
nu Se om du skul-le kuma ta d.em från nigrrrsade mannen från
d-en gaml-a kx-axmæm

marknad en.

s.4

lå l_ek försökte d.e bii,e;ge två bemäktiga sig lammen, Under
d.et försöket h.ände d-et snart att de koro i slagsmål med varandra. Sla,gsm:-":1et fortsatte och bl-odet strömmad.e över vägen.
Vä-varen så-p; ,lrela tiden på upRträdet. Så Ìcom annat folk dit
för att hejd.a. slagsmålet och sökte stifta fred mellan dem.
Det kom en man från kvarnen med en säck med- havremjöl på
ryggen av sin vita häst. ITå.gon frågade honom vad. slagsnåIet
p:ä]lde och han vek in på bron öppnade säeken och öste ut
rnjölet i floden. Så skakade han säcken över bron så att inte
så.

mycket som ett mjöl-korn stan:rade kvar.
rrSer du den där säcken den anclre ma.mten lnat?rr sade h8f,1'
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t'Ja., rl et slel jag" ¡ sa.d-e den andre ne'ülel:".
rrflel-a sa.l<en fi::in bö::jan till
s-lut iir inte vij-::d så. rnycket
soa det rrljölet som ãr kvar

ta lr ästen

p¡"- sij.ckenrr: sjâde nannerr iirerJ- cl"en

vi-

"

Ìrela tiden txøt* sett på all,tsanm.an..
ttJ¿.',f_r ti,rnkte at'i; jail slru,l-l e behiirra. vi¡ndra
flenom he 1a Éire
j-:rnan jail slrul l-e nöta eir sto,l 1e -!-ika. d,wn soïn cl en sto-l len i a¡l
har hir.r l:,einma, ocìr ja-,.1 trodde a.tE cl,en var c-lurn så det fii:rsfogr
al-1
r0 err-r nj- rrar övertri.iff a t ¡.-ì-1t va"d j a.g n" ¡,;cnsi-n set b o ch i
sl,¡irner:het ila-nnen '¡.ed havrem jöJ-et. l'lu ¡.:¿9t.T' "iae: hem och- titla.r
'
rilig rr.ed mi-.n euen stol-lert , sad e vi-ivaren.
iiÊ giclt han h.em.å.t igen och. r¡e"r mvciret snart vid Glea-an C)atr,
och han starinade testen a.v sitt liv kvar hos clen u.ii.Ê:e vi¡,varen.
V¡ivaren

ha-r.le
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rü ska1l Jag tala om er. historla för el¡ som
hände mlg sjä1v när iag var en riktígt oförståndig gosse o
På den tld.en brukaile från min hemsocken gå ner norrut för
att få arbete i Baile a¡r Mhtstéa1a1gh (l,tttcnetstown). !e
Mina vännerr

'

sta¡¡aile där r:¡riter en eI1er två månacLer och när de kom hem t111
oss tog de upp alltlng Ëincla t111 l1ken l gra-varnar såclana
his-Lorler och äventyr brukacle de ha att berätta om de u¡rilerl1ga upplevelser som h¿i]Ide d.em mecLa¡r de va¡1t borta.
Två män bodcle bara så d.är två ell-er tre åkrar från mln
mors hus. De I båda gl-ck eå säkert som barnen bort på arbete
för att hösta potater varje är eom komroch när cle kom hemt

I

skutle man tro d.em om att ha varlt Tlr na riÚg (Ungdomelapdet),
så nycket skrävel- had,e cle d.å sinsemellañ då de berättad.e h1storier om d.e u:nclerbara äventyrsom h¡tndt dem meclan de var borta
hemifrån - så att iae ofta brukade bedJa att få se d-en dag dl'å
jag skulle vara stor och stark nog att gå bort på arbete t111s.6

dem.
Det var på det jag

SanmAn med

gu1

fund.erad.e en 8gü höstdag medan Jag

gjord.e dagsarbete 1nvid. vägen, 0å iag hörde ljudet av skratt
borta från vägen och vad fick iag se náxma sig om lnte d'e här
båd.a männen som

jag iust har talat otr och de kom med slna

spadar på axe1n.

i närheten av miß sade de t111 rnlg att $ag'kurrde
gå med dem bort på arbete. Jag svarad'e genaot f,fü att Jag
skul-le gå nen baiL clem v.i¡.ta en halvtlnrne på mig t1]]s iag
När de
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ha.nn göTa mig fä-rd.ig
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för vand-rin$crlo

fal-I!rr sa.d.e de och slcratta<le.
min mor. Ja} tal-a.de om för henne att
Ja_g spra]lg in till
de bä'r bå-da männen gick bort på arbete tlII Bailen
tthist6ala,igh för a.tt ta upp potater och att ia.g själv var
rr¡¿slca på

besl-uten

att

i

så.

p;¿i

til-lsammans meti- d"eÛ.

rr4cl<, min p;üsserr, sade min morrrrvad

stå.nd-ig och stan:ra

s.7
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här

hemma. Jag

går åt dig? Var nu för-

har ofta hört din far -

'

Gud'

signe hans siäf säga att jordbruksarbetarna ctä"r mf'rste \raTa
i arbete innan dagen bl-fu'ljus och till mörka natten i regn
oeh kyla hos bönderna dä,r, och d-e brukar inte få el-d' elJer
v:'!rme på' kvä1Ien mer än av ett par små ved'pinnar' och vad' som
värre är än så-: cLe brukar inte få en anständ-ie sä'ng utan
bara en bu¡-t rutten ha-1m och ga]nla trasor til-l- lakan som bru-

l-oft för dèras räkningr -och som
bevis på d-et, så. var det på grund av d-en slsta resafl som d-in
far gjord.e dit bort på. arbete som han nu llgger i sin grav
kmr s]ängas ut

i dag.

på. ladans

tt

Cet viset gíck hon på med mig längre än långt, men i
st.f. att ta emot hen:res råd-, så giorde iag mig l ordnin*g för
färd-en och en gammal oduglig spa,de tog jag rned mie och så
?¿1.

s. I

gick jas dit d-är jae had,e lämnat d.e här karl-arna - men d'e
hade gått sin väg. Ja\ t1It att springa efterdem, oeir iaE sprang
inte förgäves, för jag hann fatt dem nä.ra sráid-an-lvihuillnn
(ltiff street). Och de giord.e stora ögon när de fick se miE'
rr-[r vart skall du hän?rr frågade de mlE'
rVart skul-l-e jag; gåom j-nte bort tlllsamman med erroch
erd.etintestorskamaverattinteväntapåmig?'|
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De sade t1Il- mlg att jag skulle vänri.a omhem för jag ingen-
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ting att göra där borta, att jag var för svag för skörd.earbete
och att d-et kanske skulle kosta nle }lvet, och om d.et blev så
skul-l-e min mor skjuta skulden på deå och för den skulf fick
jag inte göra säl-l-skap med- dem. Jag frå.gade clem varf,ör de skojade med mlE irrnan jag l-¿imnade krosthemnet och sad.e dem rent
ut, att jag inte nu skulle gå hem föruän iag först hade gått
Bailean Mhistéalaigh. Ðe rå.d.d.e mig 1änge och vä1 att gå hem,
men det hjälpte inte för jag sku]le inte vända om hem.
De fortsatte 1n 1Sráid och jap'följd-e d-em och det var lnte
mycket uppehå11 d-e siorde dij.r förrän de hade vikit in på
vSgen til-I Ceann-Tuire (fantusk). Jag stannade r¡-nflefär ett par
¡1nd-ra famnar bakom dem, ty jag vai,¡'9ade inte komma närmare dem.
möricret föll på. Jag
P:1, de-b vj-set vandracle vi vidare tills

I

s.g

dros nig lite nij.rmre till dem av frukta.:L att d.e i mörkret shu-l-le
komma ur synhåll f ör mig. f nom lcort stannad e bägge två mitt på
vägen och. böriade viska t1l-l vararvlTa. Resul-tatet av visha.ndet
blev att de kal-lade mip-: till siE. IIär iag ]tom fram til-l clem
, sacìe cl.e tilI nie att det var bä.st för mig a,tt viinda- om till

til-l- nor8onen' och att de
sku-l1e ¡;e mi6q hetal-ning för na,ttlogl och se.n sLtull-e iag eå
hem pår morg;onen. Jag sva,rade dern att ja.g inte ville eå. De
mig urtan grep TIiq och l-ad-e lntg ner mitt
sa.c-re ett ord mer til]
på vä6{en. Jag, sprattlade och bad- d-em s]äppa fös rnix, men det
Srá.1d.-an-Iühuil-iLin ocir sta.r¡ra. d-är

hjä1pte inte.

TJn a.v d-em

d.rog frarn en halsduk och bancl thop

lnina hä.nd-er. Dä,rpå gjorde d"e ett rundt knyte av inig [ienom att
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sijtta mina knän ernelfan mina hä.nd.er. ltTü.r de had.e gjort det
satte de ner mitt spadskaft genom mi-na arnbågar och uncler
mjna armhå.l-or och t juilrad-e n:.1g som vld. en t juderpåle d"är
pfr stÈillet. Det var en stättöppning i stenmuren 1ängs vägen
stra¡c intill d.em och de lade in mig i stättöppnlngen och
l-ã,mna.d

e mig d.är.

gått från rnig, börja.d-e mina. tanlear pår att p1åeá
niE . Snart började ja,S grå.ta förstås och d.et var inte u¡d-erligt för jag var lnte van vj-d. llvets plå.gor och nu var iag
]rårdt bund-en i mijrka natten och pe3 en frä.rm"and-e pla.ts. Jag
had.e inte legat'bunden så. värst län¿le, då jag; hörde en ma.ll
komma.:'rIìo j }ro! ho j ko!rrnärma Sig. Kort d.ärefter Ìiom en ko
ti]l stättöppninf,ìen men så, snart clen fielt se mig, blev den
rä,dd för nlg.Den rusad-e förfärad til-lbaka och sa tte skräek
liTär d-e hade

D.10

,

i de and-ra r:orna. lçrianhell som. d'rev d'em bråhad-e och grä*Iade
in/
på betesmarken, men d-et
dem
få
att
försök
på. d-em under sitt
hjälpte inte, ty så snart nå.gon av dem kom tilf stättöppnin¿çen
och fi-elc se mig så sÌ<u-lfe ingen pådrlvare kunna få in d-em.
stättöppningen
Om en stund- )rom ma,nnen som d,rev d.em fram till
för atb se' vad som skrämde dem, men ack vilket el-ä¡rri.e! Så
snart ha:r fick se mie d.är iaP,j sa.tt på- hukr s¿i ¿¡jord-e han inte
a.nnat än sprallE atf t vad han orFade.
s.11

mer övergiven än nå'gonsin, ty jag tänltte att
irigen sltulle J.lomma den vÞ,.gen före morgonen. Ilend.et kom folk
ty nä.r ja{,. iust skull-e försöka }comma til-1 ro och iag hade
-Då.

va.r

ia,-q

til-1 ögonen för: att få en blu¡ä', hörd'e jag mumlet av
samta.lande människor en bit ifrån mig och d'et närmad-e slg
ti]1 mig. ttär d"e var helt nära mig stannade cle uppe på vägen
slutit

oeh böriade diskutera med varandra'

a

*
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'rDet ä.r nog djävulen själv som är därrr, sade en av dem.
ttÅ prat! visst interrrsade en aruLan av dem, rrutan det
är någon som har sko jat med den du¡me d.rängen.: t'skynda på

nu och jag kan försäkrà er att det inte finns någon i stätteöppnineen när ni kommer dit. r'
Jag;sad.e inte ett ord. med- min mun av än¡';slan att iag skul-Ie,
skrämma dem, när jag farr-n att de nalkades. De kom t1ll öppningen och had.e en tänd. Ìykta och de tittade in över stättan
med lyktan. Ðå talad.e jag och bad d"em för död. och pina lcornna
in til-l miE och. l-ösa mig från de hårda band jag var bunden med..
a

s.12

rrVad

är du för slags männisha?t' frå.gade d.e.
r' s¿1d.e j ag. tt TX j ag kanknappt tala, så
"Å ! lö s mig f örst !
utmattad är iag av mina, band.rl
De þom in til-l mig oeh l-öste mig frå.n mina bald.. När de hade
gjort mig fri frå,gade de ntg ivrigt hur d.et kom sis att iag
hade blivit bunden och varifrån iag var, Jag sade d-em att iag
var borta från lleid,ln (i/'.enmare) och att det var en boskapshandlare från den platsen somhad.e gjort upp mecl mig att iae
skul-le d.riva boskap tiIl Ceann-Tulre åt honom, oeh att iaE
var på å.tervägen hem d-å. jag hade rå,kat ut för rövare här, och
seadn d.e had.e tagit från mie vad pengar jag hade, sÊ¡ had,e d.e
fängslat mie. De l-ät mig inte berätta mer av min historia för
de började visa medl-idande med mie, och en av d.em bad n1g gå
nästa dag. Jag följde hans uppmed- honom tíl-1 ha¡s hus till
maning och mot slutet av na.tten gick iag sjä1v och denne
lVlarknaden i Ceann-Tuire. När ví kom fram til-l
ma,rinen tiIl
Ceann-Tuire, sta¡.nade jag inte Iängre i hans säIl-skap utan
drev å.stacl vtigen öster

om bYn.
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Jag vand.rade på det vjset ensam och frågade var och eu- som

jag mötte om vägen tiJ-l Bai-Ie an llrlis1éa1aig.ttùlæ*xryå För
att göra en 1ång hùstoria kort, så had.e iag nått fram till
Baile 6¡ Mhisléa.laie tj-d.igt på 1örd,agskväl-l-en.
Föl jand.e da.gs morgon gick iaS d1t där potatlsplockarna
var. De två bovarna som had.e bundit miE flek se migr men som
om jord.en had.e uppslukat d.em, försvann d.e, så att iag så,g inte
en sk.ymt av d.em sen d.ess och til-l kväl-l-en (under resten av
dagen).

îidigt på aftonen had.e överenskommel-se träff ats med . alla
sesongarbetarer och al-fa had.e gått ftän byfi, men vad nig betrflffar frfrga.d.e ingen rniE vad som hade fört mie dit. Jag var
d-är mol- al-fena en stund så jag tänkte gå hen igen, då det kon
en gubbe och en gurnma d.it där jag var och de had-e en åsna och
en kärra. Ja,g och gubben började sarntala med. varard.ra en stunil

I

1ång ôch resulta.tet av samtalet bl-ev att han kom överens

med

miE om en crown t1l-I veckans sl-ut.

Jag gick hem tôllsamman med dem och det r¡ar ett ut¡närkt
ställe f ör mig d-e had e. J..q had e ingen ensamhetskänsl-a d-en
s.

14

veekan, för platsens po jkar bruka.de homma, til-l osS varje kväl1berättare.
på. s¡.;ornidheacht och gubbel va.T er: a.lJ-d.el-s fõeträfflig
På l-ördagskvällen kom dubbel-t så mycleet folk till- oss som
på nå,gon anila¡. kväll, och bl-and. dem fanns en pojke som var

d.uktie (:,'a-nhaftig) och trots al-1t vad som fallfis av
samtal)
po jkar i huset, lra.rle ha,n en. l.iten pratstund (ett litet
ned_ mis. Till s.lut fråga.r1e ha.n varifri..n jag var. Jag sa,de homJrc.L<et

att ia.g j-nte visste d-et, för att min far var lconstmakare
och han h.ade a.Idrig nåqon boningspl-ats utan for frf¿n ma,r'knadtiIl marknad- över Éires fyra o'rovinser'

nom
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rfvore det inte rim.ligt att du också visad.e oss något konststycke?rr so-d-e d.en här ynglingen .

"Å, a,T tyclcer inte a.l-l- s ofrt' , sa.cle j ag, rr a.tt göra konststycken, för jag, ser ofta folk göra konster och när de l¡lir
överträffa<i-e i en konst (nä.r de nisslyckas med) s¿l1 l:l-1r de
såra.d.e och misslynta, ocÌl för d.en skul-l har jag ,1ett upp
a.tt ¡;öra någ:ui n¡-i,qr?..'r - :Då började allihop po jkarna, tru¡ia
mi-g att visa dem någon lconst och den diir shrä.vla.ren sacle att
jag sl¡:ull-e -ì-åta lnonom säga a.tt ja¡ sku-l1e ¡,;öra ett trlck som
skulle rni.sslycka.s f ör honom om iaf,. vil-l-e.
"Ja., l-åt oss se dig g.öra" tlet!rr sa<1e han.
JaC. satte ett ri8.tt (trrirf ) mitt i rumrnet och fy11c1e d.et
med, va.tten. Jag fj-ck en sked- och sa.tte mig nå. en bünk i nrirheten av mittet (frrlet). l)ärpå. satte ja¡l m'ina båd.a händ.er
rrrc'ler nina birda a.rmhålor och l<a-stade tre s]<eda.r vatten ner
i min na,slce. Jag sade tilI den d.är yn¡.1Iingen att hur myeket
ha¡r ä,n skrävlad-e, skul,le han inte ku-nna göra c1-et tricket.
Han påstod, al't han sku.ll-e göra d"et och. det skul-l-e ske utan
dröjsmå.l . l::[al sa.tte sig på bänken och han tog skedensom iae
ha.d.e tagit d-en och sf'" vat det ha.n som öste vatten i (på) sin
nacke. Jags ade att det inte va.r på det vi-set som iag s.iåIv
skeden och att ha,nm:?¡ste 1å-ta nig sätta
hac'Le h¿3.flit (gripit)
harrs hä,nd.er på rätta. sättet.Jas böjd-e mig ner för att som han
trod-d-e sijtta hans hörrder rätt på. sked.en, men i stället för att
êörrr det, så det Ìtae gjorde va.r att ryeka till- i hans händer
och. placera. honom sitta¡de på. ä.ndan i vattnet. Dåirvid P:av al-Ia
po jlcarna ifrå.n sig ett vrå.l , nétr de såg d-en min han gjorde och
ja.e bort i vr\n þ¿]'rom dem av fruktan att han skulle död-a mig
när hart steg uPP, men jag'ìrehövde inte vata räddr för ha¡. rusade minsam sÍälv på d.öruen av fruktarr att de skull-e skratta
,-j

-11

-

ft, trt'tt ¡¡

¡t lìotoom.
¿-

O

rn

u-

*

unn

*

(¡.,:irra sle arr)
i,i!st¡r llotîp,on.flj_cl,r ia¡. tirin l-.et¿1¡r.i.nß ¡.r, ¡',;nìr-ben ocl:l ia.g llom

ìrern; Och i-ren d-e'ír i!e..,s11 k'aï' .iag,, inte ,.1ått r,Lt frjr: a-tt Sijlla,

ar:ilrltê pl"r fl'iitrlrr'la.l:l.c'l.e ort.
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För många å.r secla¡t var d-et en lconde, och d.et var rnycket

I

s. 17

svårt för hans tjänare (för vilken tjänare som helst) att
göra honom till lags Orn d.e lade det här berget upp på. d,et
berget där borta, skulle han tycka att d.et rakt inte var
något arbete för d.em. .tTan had.e särskilt en tjänare, oeh han
tänkte i sitt still-a sinne att han skulIe utkräva härnnd på
honom fõr ha¡s uppmaning till arbete som han brukad.e göra.
I-la¡ förde honom inför rätta.
Bond.en kal-lades fra.m att vittna och se vacl han haile att
säea. llansade att d-rängen inte hade lusi att göra ett dugg
och att han toE
ItEn genväg

tiI} sin mat
och krokväg til1 sitt arbete.rr
Domaren sade att det var ilIa nog och d.rängen kallades fram
för att försvara sie, om han hade något att säga.
ge
Dränsen sad"e till- d em att inte gtüra sitt öra til-1 d en f örsta
historlen för ha:r skul-le ge d.em d.en andra historien. llan förklarad,e för d.em att d.et var en bríst på mat som pinade honom
svå.rt, och att han var kapabel att göra arbeten och att d.e
brulcad

e ha ord.nat så här:
ttDet översta ti]-l husbonden
och de und"ersta til1 arbetarna,
tid.igt upp och sent i sängen

tite att äta och myeket att göra.rr
Oeh han sade, rrI{ur då]ie maten är så är den utrustnj-ng iag
har för att göra arbetet sju gånger sämre. Så här tat den sig
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51ö ioskodd) oel',. traslq skovel och grep mecl en tand.
En p;a-rlma1 trasig bytta ('outt), och sur ochtorkad.
gödse

(]
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¡

40
I (-)

ì'

hög skallig häst mot stenmark utan järn (trastslcor?)
tln sr.rnf-'l-ip: ganrmal d.r¡"ing och han f¿-3.r lcl.ent ned. rta.t.rl
trllnl-i.qt viLr ¡,"rsik;tt'r sâde d.onarenrrrså finns clet ingen i Éire
Ðn

av riinli'r,ttia. t'
Ila.n befa.l-l-de bond.en sår hem och tagla cl.rängen tillba]xa i sin
tji,rnst och ge h.onom bra arbetsrecJ.slcap och till,räck-l-igt meil- nat
och cl:ryck hur det nu tîn'à-"r, Så kommei: cl:rängen att bli bättre
sorn shuÌl-e l5:unna. I<landra.

dig

pår ¡1runcl

och bättre i a.tt g,öra sin*'rxxxxta syssla.

ft t, $I: l(
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För ouùrring 40 år sedan bodde en skräddare på Ceapacha
(Cappagh), en liten by som är belägen omkri-ng en kvarts mile
nord.väst om Carraigh an Adhmnid (Ballymakura), huvudorten jBaile llihrf-irne. FIan hade en gesäIl en modig ynglingr som hela
världen lnte skul-le våtla fruktarr el-ler ängsla¡ (fOrnå att
gönma
I

s.

sig). Skrädd.Brens hus va¡ byns sgoruld.heacht-hus.

En kvälJ- (natt) ùå skräd-d.aren och ha¡s gesäI1- fliti;t

19

syss-

arbete och d,en övriga ungdomsskaran satt vid
el-den och tala,d-e om púcor, sad.e en 1 försarnl-ingen att d.en
Gobnaits kyrkogåril
m¿it1 vore oförvä,gen som-¡ågade gå bort tilloch taga med sig en skal-Le från den. På. d-en tiden var det
l-ade necl, sitt

sed vid. Gobna.its kyrkogårdr att va.T

gà:ng,

man grävd-e en grav

d.är, så ltastade rnal dödskal-lar som bl-ottades i ett hörn av
kyrlcogård.en, oeh för clen skull var det en stor hög av skal-Iar
på d-en tiden.
rrsannerl-igenrri sade .gesÞi11en,rfDet bl-eve stn-l-nt til-l l-ön
jag fin,ge, om ,iag gin.qe d-it hort oeh hämtad-e en åt er.rr

e skräd"d-aren. t'Du har kontra-t<t meil m1g
för fem år, det d-u har ir-var (ä.nnu) två å.rav den överenskornna
tiden. On clu hämtar hlt in til-l oss en s.tcalIe frbn Gobnaits
kyrkogård i n.att, så skall du f å d.ina papper av mig i morgon
bittida, och ja.g tänker att det bJ'ir nog 1ön för dig.t'
"Jag går in på. förslaget (må. överenskommelsen bli så)
,', sade gesällen och hoppade raskt ner från bordet. IIan satte
på sig sina skor och så bar ùet 1väg ut genom ùörren' lIär ha'n
rrlgsrrr sacle

s.20

ren

gamf

hade gått en liten

str:¡ü,

rrHan
sad.e dén gsml-e skräd-daTen:

ft
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sig d.ödsskallen, och jag nårste stå vid ¡rin
överensko.rnmelse. LIan lämnar mlg och jag b11r ruinera.d. av honom.
Itl'rientr, sade han och funderade å.terrt' ja,g går bort och skrä,rnner
honom om det är möiIigt." Så bar det i väg ut med. den gamJ.e
skräddaren efter honom och tog alla genväear så att han var
vit kyrkogårcLen före sesäl-1en och gömd.e sig 1nv1d. benhögen i
tar utan tvivel

med.

kyrkogårdshörnet

.

Det Cröjde lnte lb.nge förrä¿r gesäl-J-en kom 1n och giek modi.gt
tiII dödskall-ehögen och tog en skal-le l sin hand. Då. talade
den gamle skräddaren och ta-lade med en EEEaI( röst som om den
I

kom från en axrrlatLvärld.:'rlåt

bli mitt huvud!rriføgtiw3u*-taa*

úømx&*exrif,råm-.csigxøchitø¿J;ienïErlrl&rlxr,.ßkxfüüúare$xtetaüexf,frr
txeü¡iexgåmgeøxørckrsaùe (lä"mna d-är

mitt

huvud

)".

Ynglin"gen

från sig skal-len och to¿';- en annan. Den Sarnle
sade åter:r'låt bli mitt huvud.!rr Yngllngen lad.e den åter ifrân
sig och tog en a-I1nan. Skrädd.aren talade för t:reri je gången och

lacle försilctigt

sad,e:trlåt bl-i mitt huvud-!tr Då tal-a,d-e ynglingen och sade:
rrDet rnå.tte vã.l inte va.Ta d.ina huvud a11ihop, vet ia.g,r' och

så

sprang han ut genomgrind.en.
s.

21

tTär ynglingen h.a.de gett sig åstad,, kom en stor ängslan över

den gamle skräd.daren och. han ru-sade efter honom. Gesällen hörde

,
{

I

fotstegen efter sig och hantrod-de d.et var huvud.ets ä.gare som
förföl-jd.e honom och ha-n sprang så bra han orkade til-ls han
nåd.d.e fram til.I byn.
Så sna.r.t han hade kommit in genom d.örren kastade harr skallen
på. borclet och sadezttllá,.r har ni den, och d.en som äger d.en kommer
1n efter mig. Efter en liten stund kom deir gamle skräddaren
och ynglingen gick til-l- sängs.

-1 61V
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Vi va.r f örsaml-ad e en hel skara på sgoruid.heacht i TanclSeáng hus här om kväIJ-en för lran är en väld-igt trevlig karlt
och en mängd av oss tycker bättre om att gä oeh höra honom berätta historler an att spela kort som ald.ra poik-at brukar.
Vi pra.tade en stund. om vä,d.ret och om att vi inte har sett
potaterna tagna h.os var och en rund.tomkring oss för Kråk-li{uirisdagen tiIl om ett år och att en gubbe alltid brukade sä.ga att
d.et inte skulle \raTa någon risk för frost för dem t1Ils f$orton
d"ar efter d-en clagen.
"Å, Seánil r sacle jagrrrhar d-u nå.gon förklaring pår vad. det ár
för m.ening med att kall-a d.en 252te november för Kråk-lüuirisrr.
rrJa visst hal jag: det, kantänkatr, sade Seánr'lr och d.et är
ofta jae skrattar när jag tänker på den iakt vi had-e dengången
det namnet först började atvärndas på den dagen, fast d.et är
må,nga år sed.an. Det var en bond.e här när iag var LLng. Ila"ll
had.e inte and.ra barn än en enda. Son. ltiluiris hette sonen och
harr och hans far räknades för att vara de bå,da värsta snålvargar
(gnid-are) som fanns i socknen på- den tiden. Ingen dräng ell-er
arbetare kunde tillfredsstäl-la (göra) aem (tfff lags) så hårda
var de mot dem. En gång kom en rackare til-l- ungdräng til1 dem
för att söka arbeter och },,lluiorlo gjorde upp med. honom om arrstäIlning för ett år för en Iön av tio pund. Omkring en månad. efter
överenskommel-sen hände d.et sig att det var kapplöpning I den
här byn här 1nti1l. På morgonen på kapplöpningsdagen när drängen
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stee upp satte han på. sig sina rena kl-äd.er. När Muiris
så,e d-rängeTr. uppsträckt i slna fina kläd-er, frågade han

honom

vad som stod" på.
I'Jorjag skal-l- gå och se på,kapp1öpningenrr, sade d-rängen.
'rNei, du låter al-lt bl-i att gå och se på kapplöpningenlr, sacle
Mulris; rrDet var inte för att d.u skul-Ie gå som en d.agdriva.re på
det viset som jag stad.d-e d.18r utan för att du skul-le arbeta för
min räkning.ll

s.24

Ja¡nen
dagenrr

I

,

jag tä.nkte ge dig en arbetsdag i stä1let för den här

sad.e d.rängen.

rrgss$.t

rr sade T'Juirlsrrrvad d.u nu skall- göra, det är at:b läta

bli att säga emot, för det säg;er jag die q att, om du går till
kapplöpningen, så får du inte kornma tilfbaka tilI d.etta hus
lgen så länge du lever"rl
"Ja, kanske det inte flnns nå,got va] gentemot städ-ian" ¡ sade
d-rängenrroch al.,t <i-et är bäst för mig a,tt stanna. Jag trodde
förstås att d-et lnte betydd,e nå.got för diE att ge mig en dag att
roa mig på om jag ger di-g en d"ag i stäl-let.Îl
När d.e had.e ätit sin frukost, gick I'luiris oeh hansdräng ut
på.å.kern och tog upp potater. De hade inte hå.fl-it på så. länge
kappmed arbetet förrä¿r a1l-a grarlnarna for förbi på väg tiIl
1öpni-ngen.

hjärtan i jämförelse med vad d-u har!r'
sa.de drängen til] illuirj-s.
I'de tänker inte
"Var inte avund-sjuk på d.emlil sad.e lt''luirisr
pb. airlat ä-n nonsens. Ðet är krokvärden som får gagnet av kapplöpningen i afton, oeh d.et är han som får alft nöjet och inte
d.e ]nar stoll-arna som förstör en bra dag. för sig.rl
"llar lnte
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pratrr, sade drängen, rtkanske det lnte ä.r bättre för d.em
att ha sina pengar l ett hå.l i muren där d"e rnöglar oeh sen kan*
ke försvinner utan nytta, eå som d.et gick för Seánna Sgolb
(täckare-Seán) nár tbttorna åt upp den för honom.rf
"Ifur var det?rf sade Muiris.
trDet var en sIäkting til-l mig västerut vld- kusten'rr, sade
drängen, som cle kallade för Seán na Sgolb. Hæ haile två dött:TaT, Ha.n had-e fått d.en ena förlovad. oeh han hade hu:rd-ra puxd
att ge henne sôn hemglft. Kvä[Llen f öre vlgseln kom den unge
mannen t111 fästmöns hem för att få hemgiften. Seán na Sgolb
reste sig upp efter en stunt!. oeh steg upp på bord.et.,IÍan
r/
stack in sln hantl i ett hål l muren och drog ut ett trasbyte.
I'så. iag får ge ü19
'rKom til1 ûigrr, sad-e han til} ynglíngen,
din hemglft". De satte sig t1llsaûtmafl på var sin slda om
bordet. Seán öppnad.e byltet, men det första harr därv1d
träffad.e på var en råtta. rrDet va: då tusan ockdå!tt sade Seán.
t'Jag âr ruinerad! Inte ett dugg av mina pengar är kvar uta¡
all-t är sönd-ergnaget! Fy för evigt, Calt!rr sad.e han ti1l sin
hustru,rrvad skall vl ta oss til-l? Det àr då sJälva fan som
för med. sig at1 världens råttor! Âck! se min lill-a flickas
hemgift ligga i små smulor d.är på borilet onför mina ögon,
d.et som jag så 1ä.nge har förvarat!rrVartencla ord som han sacle
var sant, för det fanns inte ett dugg av hans pengarr som
inte råttorna had.e gnagt sönd-er i små smulor.rl
Ðrängen och Muirio pratad.e på det viset mycket vänskapllgt
tills mid,d-agstlden kom. Efter mid.d.agen giek de ut t1l-l-saünan
för att gä t1It arbetet för slg själva som d.e förut had.e varlt.
Drängen gav akt på, att Mulrls gnetL sina händer mot varandra
och då och då spottade l dem. Drärrgen frågade honom om han
had.e fått ondt i häntlerna eftersom hal gneiL cl,em mot varalrcl-ra
rr.Ã.
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j för a.l-I delrr, sade l'{uirls, rrTnen det har händt nig
en besynnerll.g sak: Det är två. sovereign-stycken som jag har,
och jap: fruktar för att d-e har förd.ärvats för mig för de
(slantarna) är fuÌla av erg.rr
rfÐu förd.ärvar dem om du hå.ller på med att gnid.a dem på
"Ne
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det där visetrr¡

sa.de drängen.

rrOch vad- skal-l-

t

S. 28

fag göra med. d-em?rr sa.d-e ],'Luiris.
Itsti ck i n d.em í en kal-l po tatatt , sad-e drängen r't o ch låt
dem va.ra där en stund-, såskalI d.u få se att ergen går av d.em.rl
När Ce kom in på åke:rn, stack Muiris in d.e två sovereigns
i en potata. Därpå lade han potatan på en stenlröE som 1åg ett
stycke ifrâ.n dem. I(ort d"ärefter d.å han kastade en blick på
stenhögêh¡ vad" fick han se om lnte en krå.ka som hade ta.git
potatan i sitt näbb och for bort med. den!
rrT3.B mig fan om inte jag skal-l fölia dig så länge gräset
gror på markefl", sade I'[uiris.
Ðärmed. kastad-e han spaden så långt som ett skott frâ,n
sig och så rusade hanefter kråkarr. Krå"kan gav sig lugnt i väE
upp i l-uf ten med potatan i sitt näbb.
Dränsen stannad.e och tit'tad.e på l{uiris som sprallg efter
kråkan. Efter en stund. sade han sig att han skulle ha mer
nöje av clen stund.en än han skul-le haft på kapplöpningen.
Därmed rusade han i andlös ha.st ti]-l- huset. l,tulris' far
hölI på att ta upp göd-sel på. gå"rd.en.
tr-A.ckrhjärtans Seán d-är i*" !t' sade d.rängen. r'li[uirls har
rnlst förståndet! Itom ut till- 418, kom ut tíl1 mig!tt
"*rlilxh*¡irtglffixff8únrr-A.ck vad. har gått åt honon?r' sad.e
f adern.

".À, Gud. i himmelen bevare ossl en besynnerl-ig sakrr,

sade

rt ø$!:[¡
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drängen.

I'FJan

pratatd-e med mlg så lclokt som vem som helst

i É1re för en kvart selrr och jag märkte lnte ett
dugg förrä.n han ka-stade frän sig spaden och sade att hart
slcuJ-le föIja d-en så l-å.nEt som gräset gror på marken.
al:nan man

rrVem

då?rr sade fadern.
rr$.ck, mänska, d.et vet

jag 1nte", sade d.rängen, rrför det
fanns ingen d-är mer än hanr som sprarrg och tittade upp i
skyn.ll
Fadern steg upp på gård"smuren och så.9 lüuiris springa
I

barhuvad..

s.

29

"Å, Gud. bevare osstr, sade kXU fad-ern klagand.et'rSê vll-ken
olycka som har träffat oss nu, och i dag då ingen i h.ela byn
finns som ka¡r fölia honom. "
Muiris' mor korn t1l-l d-örren d.å hon hörd-e gubben klaga.
trAck, vad stå.r på?t' sade hon.
frAck, vi har leclsamma nyheterr!, sad.e gubben. rrDen stackarS
li/ujris ha-r' förl-orat förstånd,et. Spring ner til-I kapplöpningsfältet hederspojkeo och se om du kan få någon d.är som drulle
vilja

följa

honom.r'

Drängen spra1rg til-l

kapplöpn1ngen. När han hade kommit

fraro träffad.e han en d-el yngllngar av sin bekantskapskrets.
l'Ian sad.e till- dem a.tt llTuiris hade förl-orat förståndet och

att han spran€ genom byarna (the Townlan.ds) i s1n sinnesfõrvirrlng och att hans far hade skickat honom Ìrit t|llkapplöpningen för att se om han kunde få någon d-är som
kund,e fötia honom.
rrDet etr stor f ara för den enf aldige stackarenrr, sade en
av ynglingarna, rrmen om han vore gå-np;en aldrig så ofta, så
sl<ulle vi inte förlora d.agens nöJen för att gå oeh iaga efter
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Var skulle v1 ha bättre nöje för oss sade flere av
att Så på jakt efter honom?rl
De frågad-e d,rängen

vart

ha¡r hacLe

demrrtä-n

taelt vägen, så att

cle

följa honom. trHan sprsrrg bort genom b¡mtt sade d-rËingen,
troch jag vet att om nÍ vore på toppen av d.en där kl-ippan 0är
österut, så skulle nl få syn på honom.rl
K1ippa¡r 1åg lnte långt från clem och de rusad'e åstad , t
L/
för att kornma upp på toppen så att de skui-le få syn på Muris.
När folket omkri-ng d.em sås d.em springa frå,gacl,e de sJä1va
varand-ra vad som var anlednl-ngen t1ll att d e d.är yngìingaqna
spra4g från kapplöpningarna. Båd.e här oeh 0är var det någon
som sad-e att det lnte var någon rlsk för att det inte var
något roligt på ar.d-ra sld.an kllppan eftersom a:Lla sprallg dit.
vi
".Â. Gud. t hlmmelen!rr sade flera bland d.em, I så fall- s}call
ha vår andel av det.rrl)ärrned- sprang de efter d.e där yngllngarna som hatle gett sig av til] klippan. För att göra en ]ång
historla kort så var d.et knappast någon vare sig gammal
e]ler u1rg som starurad e vid, kapplöpnlngen uta¡ d.e spraf,lg
tlll- kl-ippa¡r - ty när de flck se hela skarans intresse rlkta
ßie mot den, så tänkte var oeh en att d.et var något uärkvärdtgt på anilra sldan om den.
Vid det laget sprang lr{uir1s på en fln j¿imn stor strandäng

kund.e

.

S. J1

son 1åg på andra-sldan klippan och kastad-e sten på kråkorna.
Pojkar av hsrs bekantskapskrets sprang ner omkrlng kllppan

och omringad.e och tog fast hortom.
,

r l¡

rreljes kommer
"Släpp rnig!r' sa.de Muiris,
mlg.

d"en

ur sfkte för

tt

rrVem d.å?''

frågad.e ynglingarrLa.

nDet angår er lnterrr sâde Muiris. I'Nl ka:a sköta eclra egna
- BnEe,täoenhate-r1 ..
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ttJa, bevare oss väJ!
några av d-em.

IrTå Gud.

bevara

vårt förstånd !tt

sade

ttDet

är d"å evinnerligt synd. om d.en stackars karf en'! r sad.e
flertal-et av dem. rrTänk så plötsligt den olyckan har d-rabbat
honom och d.et á.x stor synd" om hans far och hans staekars
mor, som hade hoppats på. honom för slutet av d.eras Jlv.rl
Und-er tiden hade t'fluirls försökt slita sig lös från dem
men han talade lnte om orsaken för nå.gon til-ls någon sad.e:
rrYar det i-nte förstå.ndlgt gjort av drângen att konma t111
oss til-I kapplöpningen för att und.errätta oss för A"t farrne
d-å ingen möjlighet för honom sJäIv att försöka taga fast

I

honom.ll

rrÎa. mig fanrf
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sade lduirisrrom

lnte d.et är ha¡r som våI1-at

(ejort) ¿et för m1g, oeh d.et âv föga rned.lid.a¡rde med, mlE som
från början gjord.e som han rådcte mlg. Slåpp mígr po jkart
för clet är inte mer fel- på förstånd. på mig ëin på vem som
hel-st av €rr och d.en där drängen visste också väI att det
inte var ilet, u$an cLet var bara hans kanaljskapr för av den
\raTan f lnns d et mycket i honom.rr
rrVad har han gjort med dig?rt frågad.e ynglingarrta.
trBevars, d.et är väI så godt att jag sjätr-v berättar detrr,
sacle lluirls, rrsom att den där raekaren berättar det i varje
fa1I. Det var på. det vlset att iag mer än ett år har haft två
sovereigns i ett hål l muren och Jag har lnte sett d.em u¡rder
hela t1d.en förrän 1dag. ITär jag tog ut item l dag ur hålett
var de ful-l-a av erg. Jag gnuggade ilem mellan mlna hËind.er för
att försöka få bort ergen av dem. Drängen flck 8e det och
han sade att iag skulle förelärva clem om Jag gned. d-em på d"et
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1c si;iclia. jn Ciern i en. l<.a.11notn.ta., sr.", slrrl.l-e rLet ¡lör'a'1em re;r-¿ îr:ån er€i. Jag fö1jcle hans råd-.
Ja-p: sta-clc in clem i pota.tan och lade den på en stenhög son va.T

v-Lset..l):r.r:e.fli;er slcie l¡a.n atb ja,.l

bit i'lr2'n ntig. Jioi:t

sku--"1
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en.
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l l-le

¡ -yî''c e si ¡Ì e'le \rarî helra¡rta- ilrerj l':t.tj-ris e-ì---l-er j-nte
jrtrtans .l_ust ?..,'(, c_tet rlí.rç¡iicì e han llld-e rsllat u-t för.
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a1',b sl:-o;la r¡ed
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ter sOclcnen. oCh. iil¡,; vet j_zlte ltui:
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En ung, högtskuttanile hare var på väg över en havreå,ker

en

vacker höstd.ag och mötte en medelål-cl.ers vanskapt igelkott. Haren

förakt oeh sade: r'-&t hel-vete med. clig,
du fula djur utari form och utan fason! Vad. har en sådan stackare
usling al-Is här i världen att göra?
t'Jag ser inte mycket skönhet hos dig själv och jag vet lnte
så.g på. honom med. avsky och

I

av månEa värd.efu-l-la egenskaper hos il18r men ilen stora vär1clen

är utom räckhåI1 för c[ig, din

, sad e igelkottgn
förargad.rr, och dessutom har clu ingen kr:nskap eller förnåga som
lnte jag kan lika bra som cLu, el-ler någon idrott i styrka ell-er
snabbhet eom ilu är sklck1ie 1 som inte d.et står 1 m1n makt att
utöva.

guJ-a ]ångska¡-]< d.ärtt

rr

tror itu det! Jag kan sprlnga oeh hoppa 1 a1la fal-1,
och d.et syrls på nlg, men så är det inte med- dig, ctÍn olyeksaliga
kry:npling clär !tt sad.e haren.
I'Det vet jag lnte just'rr se.de igelkotten, trföruän vi får pröva
"Jaså.

s.55

sgken.

rr

trJaså, olycka.n. loekar dig, d.u d.r¡¡mer.1öns utan vett, àt., springa
kapp med mig?rrsad.e haren häpen.
rrJa visst, d.et àr är klaxtrr, sade

lgelkotten,

rroeh Jag har

godt hopp att ta högfärd.en ul d.1q.rt
"Nå, var ska vi ha kapplöpningen?rr sade haren.
'rI det hät jÊárnna potatislandet väeter om å:n.rr, sad.e lgelkotten.

-26-
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trVar d.å red.o om en
d.en tillsarnma;rr.
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halv tlmme[r sad.e harenrt'så får vl se ut
'

"Ja, d.et skall jag gärna varaf', sad.e igelkottenrttjag skall
inte cLrö.ja längce ¿in att Jag hinner få mln frukost'rl
Så skild.es d.e från varand,ra oeh gich var och en til-l sú.tt bo
, och Ígelkotten talad.e om för sln maka hr:¡usom det skulIe bli '
springtävlal mell-a¡r honom oeh haren'r, och nurrr sade han til-I
her::rerrfmåste clu hjä1pa mig att besegra d.en här skrytsamme haren.rl
frl\[en

hu¡ ska1l ilu kunna d.et?'r frågaöe hon.
t'Jo, det skall iag tala omrr sad.e han: rrSprlngtävlingqn oss
emelIan skal-l vara på. d.et .jämna potatisfältet här väeterut, oeh
det är i fårorna vl skall- springa. Jag skall vara i övre ¿t::dan
av fàrsrL och d-u i d.en nedre. När jag ger tecknet tiIl d.en d.är
d.ulnme harenrså lå.tsar jag sprlnga nedför fåran men jag sprlnger
inte farnn Iångt. När San kommer ner til-l antlra ä:edan, så säg:
" jag är här före diglr' och,om han springer til1baka, sg. konmer
¿!

jag att vATa föra honom här.r'
Så gick d.et. I{aren kon til-J. mötesplatsen oeh igelkotten var
där före honon.. Igelkotten sade honom att d.et var bäst för ilem
att springa 1 fårorna.
trDet är jag nöjd medtisade haren.
t'Jag står d.är i övre Êinda¡r av fårarrrr, sade lgelkottenrrroch
så ger jag d.ig tecknet. Jag säger ett, tu, trenochnär iag säger tre, så ger vÍ oss i väE. /ir d.u färd-ig nu? Ett, tu, trerr¡
och eå bar det i väg med vår hare tl1ls han lcom til1 ned.re ¿irrdan

t
\
.!

I

av f åran.
ä..

ttJag
s.37

¡ sade ígelkqttens maka.
"g1l-lbaka igen i så fall'r, sad.e haren, och återigen bar
är

här'r

iväg medl honom, oeh när han kom t111 övre

åinÈa¡r

cl'et

av fåraJar'var

'an
i- i.e -ì.tco

bten d.¡r flöre
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l¡in stecþai:s .ì:¿l.re och ij,r'loiren ville
t:riinfl¿¡. sj-,sì ur sLai l-en pi,r. ì'r.onom a.V iver. Slr.r"'¡et på hj-stoi'i en bl-ev
tl en a-1;t iìen s;ta,ci.als loa,ren s rran.í-r -flra.,lt och til-11¡alca ti-l1s ha,n
i,av Lìtn anclan, oclr, ì-¡.'eJ-l'cltt Ð.-c!La to,r¡ Ìr.onoil ì-0ecrr si.,t ocÌl sen l:ra.d-e
c''le stelc oclr si¡s för fjortorl rLal a.v l:onom.
i¡,:e.n ,.;recì

oss!rr

sac].e
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På söndagskväl]en (gn söndagskväIl) samlades vi en hop yns11ngar t1II sgoaidheacht i land-Seáns hus. Nu är Ta¡d-Seán
mycket ga-nmal, och. d.et ar stor skada, ty han är en väld-lgt bra

berättare,

d.en

god a.nled.ning

bäste på d.enna platsen (trat<ten), och iag har

att säga det, för det är för att besöka honon

som

på sgorhaicl"heacht så IÈi¡fe cLet
är långa kvälIar. Sen vi hade pratat en stund d.en här kväl-len om
ile tävlingar som üagen förut hade hålJ-1ts mella:l pojkanna 1Cú11¿en

I

här byns pojkar brukar

konma

i Carraig-an-lLdhunuid. (naffymaAeera),
sade l\[icheál na Cé1]-eachair att vl hacle pratat nog om d.et och
kväl]-en hö1l på att gå utan att mannen i huset hade berättat
en historla för oss ä¡-. Vi sad-e al-fesalnma.n att han hade rätt.
rJa¡a, Seén!" sade }îlcheálrtr nu är du gammal så det försIårt
oeh du har sett en god ci.e1 av värIden, och cLu har talat om
mån6ça historier för oss om besynnerli-ga händ.el-ser (äventyr)
som fo.l-k varlt ute för som levd,e i din tid, och kan d'u' lnte berätta för oss något besynnerllgt äventyr som d'u sjäIv har uppIevat (varit ute för) wrd-er d-itt l-iv?rl
,,Ja, jag; skall- berätta för er poikar", sade SeáI, rren skräck
som ¡;rep mi6g ¿en ferLtonde da,gen av skörd,en (15 sept.) när iag
största
fülstu förskräckelse iag
den
var åtta är gammal, för d,et var
nånsin varit ute för, ocb jag var så nära d'öd'en d'en dagen' som
mina fötter nu är nära el-d-en . T,9 d-en tlden fanns lnte något hus
på c arraigún-Ad.hnuid utom ett som iag evigt skulle minnas och
det á,r d.en platsen d,är kappellet var och byn (vägen) näml. där
österut på Ber:-l ar Ghearrtha. Jaß gick tilI mässa tillsBmmalls
Vl had'e varit ttär en god'
med. m1n mor d-en dagen jag talar om'

Aodha (Coolea) och poJJrarna

s.

18
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stu¡.d innan mä.ssan började. Ja,q sjä.lv tri,j.ffade en hel- d-el- pojka.r
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och jat¿ gick tlllsammans med och kastad.e sten upp i luften en
stund.. ärogrna.itnetls son som vi kallad-e Vilde Seán (S. I'iad-hain)
var med- i vfirt sä,ì-l-s-kap. .T{an had.e en vacker hu:rdvalp. V1 hade
l-a mycket nöje av va.l.pen , ty när de stenar som vl lcastad.e upp
i l-uften föl-l till- marleen, rusade va-1pen t111 dem, och tog d-en I
a.]

munnen- Nå,qra av oss sade att det faitns inte någon hlrxrd

som

var bättre att sprlnga än han.
$,q.carrtsade sonen till- en pipare som var där och som vi Llallad-e
Diarmaid- a:r Phiobalre (piparen) r"han är inte viclare bra att springa
i jämförelse ned, en valp som jag har. Vänta där bara meb.al iag
gå.r in och hämta.r d.en.r'Dä.rmed gick han från oss och. efter en
J-iten stund. kom han tillbaka till- oss igen och hacle med- sig en

I

s.40

vacker kortsvansad. va1p.
"Å,Þo jleart'¡ sa.d.e .jaert'äI det inte stor skad-a eftersom vi nu
ha.r de ttrå utmärlcta hu-nclarna, att vi j-nte är dä.rborta på Bun
laghalre för d,et ar en plats, där det vimlar av kaniner. Ja.¡r var
i går borta på ,4-rr Rathúnach til-l sarrma.ns med. mj-n mor f ör att ploeka
ljurrg til-:ì- kavstar, oeh bi¡de när vi Eick och kom var t1ä,r kaniner
fra.rnför oss på Burr laghaire en liten bit väster om den platsen
däe Eulárr och Ðublrglaís (två. floder) förenas med. varalrdra, ja

det vaT såL ful-ft med kaniner där som d-et växer tusenskönor där
bortÐ"pà.fältet,och de sprallg och d.a.nsade över h.el-a ä.n¡¡en. JaA
sade till min mor att iae slcuIle gå dit och iaga dem til-l-s jae
fick fatt i ett þàT¡ men hon hindrad.e mig och sade att iag inte
skulle ltur'rna ta en encla utan att jag had-e en hu:rd-'
rrl[insannrrr sade Bo jkarna. 'JVi skal'l p;å dit när vi har ätit
mi d-d.ag ef

ter

mässarlrr .

Just vid det l.a.get giek församlingen in i kapellet oeh vi
gick in såväl som de. Efter mässan bad. Faircealach mig att iag

frlrtq:go
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äIva.
I'Ack, Seárr!" sade vi allart'är d-et Faifcealach

d.u talar om?rt
rrJa visst ar d"et ha.:r, Gud. signe hans

s

jä1!"

TJa

IUid,hir

som

sad-e Seánr'roch

¡2st var precis lika gammal- som jag. I\iien vad Yar det iag berättaAe

Jo visst! Ilan bjöd rnig på middag och vem giek förbi
oÊs jqst då om inte min rnor. Honhörde honom biuda mig och
när hon hörde att han var s¿i, frlkostig, började hon shratta
om horrrom?

oeh sad-e att jag fick stanna hos honom om iag vil1e. Jag önskad.e
ingenting hellre á'.n att få þöra det och iag gick till-sarunaf,l

Faircealach til-l hans bostad. Faircealachs hus 1åg på västsid.a:r av ßéaL 4r Gheárrtha. Piparens hus var förenat med-.det
och mittemot det borta på. andra si.d.an vägen var krogenr d-är gossen
med. hulden bodde. JaP- har seda:r hört att det var frå"n någon
p1 tas lä,ngre ner som piparens hustru och kroghustrun vaT, lnen
d-e må bo pÊr ena el-ler a¡rd.ra hå11et, så angår det oss inte nu

med,

et ir:.te skul-1 e vaTa så att d.e småningom kormer in i mln
historia.
När vi nådcle fram ti]l Fairceal-achs husr var middagen dukad.
fra¡r på ett bord för oss och vi satte oss ner att ä.ta, men d.et
var inte mycket av d en som vi had-e äÈ'it nåir vi fick höra ett
vä1digt ho.-itapde och skratt ute på vägen. Vi ut både iag och
tr'aircealach och alla som var där inne hos oss föratt se vad som
stod på. Anledningen ti1l hela oväsendet var två tuppar.som
ytt3't i slagsmå1 me¿ varand.ra nitt ute på vägen, oeh folket had-e
sa¡nlats i en ring rund-t omkring dem och de höl-l på. att sprlcka
aI¡ skratt å.t slagsmå.let. Faircealach sade mig att d-e två tuppanraa
til-lhörd.e piparens hustru och kroghustnrn. Kroghustrun försökom

s.42
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te tränga sl-g in mell-an foket för att skilja tupparna från varand-ra, men hur hon försökte txæm.gz.xxtgx*nxmut*x¡cxfølke*fnixxtr*t
skl*$axtup¡ræxuu,rfxånxnaxrn¡.üxs så släppte folket inte in henne,
t'Å, d.in d.urnbomrrr sâd€ piparens hustru till henle. rrlåt d.em
vara! Om d-e död.ar varartdra, så är d,et väJ- inte så stor förlust.tr
"Asch, jag skal-I minsar¡r inte skilja d.em å.t", sade kroghustrun,
ilbara jag hade a-klt d.et nöje som de här Ìrar av att ile förgör
varandrarr, och därmed tog hon upp en sten och kastade på tuppàrna. Stenen träff ad.e hennes egen tupp på huvud.et och d-ödad.e
honom på stället. Då gav hela folkskaran til-l ett g1ädietjut
och prisade den träff säherhet som hon åd-agalagt ,men när d-e
gjord.e det, blev hon högfärd.silsk och börjad.e skäl-]a ut dem.
Piparens hustru började lugna henne och badhenne gå in till sitt,
för folket d.är hacle inte gjort henne någonting för nä1".
rfgör dut', sade en gammal manrsom de kallad.e Sko j-I'ianr tiLl
kroghustru.n, 'rhur Fiparens Oá1t d.river med d.ig nu sedan din lil-l-e
tupp à,"r död för dig, och du vet väi^1 att ominte de människorna
haile varlt, skulle d.u ha hål1-it tupparna åtskils.
rrDet vore bättre för hennerr, sad.e kroghustru.nr |tatt gå ner
för betalning,
som hon brukade, åt Strumpeläst-ladhgs grisar, an att försöka

där hon höIl
d-riva
s.44

¿í

på. med

att

Banl-a le jongap (dand.ellon)

med. mig.rr

'rl,låtte d-u få pina i kroppen, dü tiggare d.är!r'sade piparens
hustru. t'liksom om det 11te vore d-en lättaste Sak för mig l-äsa
frim:cc¡ççm ditt eget syndaregister (din egen hand., hornbok) om ditt
elän¿e där hemma. l/llnns du d.en gången d.å d.u kom då d.u kom bära:rde
torv på din rygg frå.n Torvmossen (myren) in i byn och säIja d'en

för en hal-v penny korgen sen sånan hade d.ött för
ling ti]-1 far du hade?t'
d"är

d.en kr¡rmp-
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Det fick allt folket att skratta, för kroghustru¡r var en sturek
llten kvlr:na och grov 1mu¡¡ren, och de tyckte bättre om piparens hustru ä:r on henne. I'iär kroghustnrn fann att förd'e hela
hel-a skojet över på henne, var d.et nära att hon miste sa.Bsen
av 1lska och hon Iöste sin tr.rrgas hela skärpa för att skäLla
ut piparens hustru tiIl d-en grad. att fradgan stod' om herures
mu-n och hon Iät ord-en strörnma ur sig så tä.tt som när ma¡r hör
l-ärkan sjunga i fuften uta¡ uppehåI1 efter Brighid-e da¿¡.
I'ten j a,g starulad.e lnte länge f ör att höra på herrne ty Vilde

sina huntlar til1 m1g ooh
tiltl¡airceal-ach och de sade till oss att d.e var färdlgä att
gå ti11 Bun laghaire, och vi glck genast med. Vi gav oss alla
fyra västerut genom d.en ganla porten (trålvagen).De andra poi- ¡,
¡arna såg oss på vår väg och lnna¡ vi var vid Finkä114n (tobar an
Fhlona), hade de* hufinlt upp oss. Så bar d'et i väg med' oss
errligt gemensaln överenskornmelse ner till Carraigln an Radhaire
Seán och Piparens Dlarmuld kom med.

,

s. 45
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t1l-l Clais a:r l\¡ihada Ruaid.h och infla.I1 vi nådcle Carralg
Tighe Eoghain väckte vi en mycket fet hare. V1 skrek (ftoitade)
allesamman och spre]lg efter den för att fånga d"en. üËlclry*lilrtT
och österut

tid¡r&ax:eai¿xligkcxEugkatnux*urygxh.aùsxrtxiln*cxruürx5åx men vad

s.46

t

tror ni hundarna giorcler oü inte vZi::da sval}sen' t111 så fort
de fick se d.en oeh f1y hem av förskräekelse för d'en' När vl
var vlil. Carraig Tighe Eoghaine topp had.e vl inte rclcLa på varken
haren eller våra hu:rdar. Därpå stannade vi al-lesanman och börJade
beklaga oss över att valparna hade betett sig så fegt.
om
"Å, fy katten sådana valpar!rt sade FaireealachrrrSe Ûür
de hade d.ugt något tilI, så skr-:-1le vi haft vår fina harer och
vi skulle ha fått en skill1ng för cl-en av Domlura^I1 Ruadhr oeh'
det skulle ha gett oss en perul.y vaP, och var och en av oss
It
skulle f ör sin penrSr ha fått en bra ficka fult B'v sötsaker'
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Pipa.rens Diarmuld, hade haft en pennyþ, sade Vll-de Seán,

rn

lJ.

uwo

*

som

han köpte för d.en. I{an slculle tycka mycket bättre

om

att behålla den i sin ficka för den är för bra att göra sig av
sin pipa.rr
med., til-ls hans far behöver köpa ett rör tilt
rrVi har då aldrig sett någon stor frikostighet hos dig sjäIvt
sad-e Piparens Diarmuid till- svar. rrse bara vad du giorde med.
den penny d.u fick 1går av prästen för att du passade hans häst
rned.an han var irme och gav sista smörjelsen åt Skalliga I[{i3"¡
Du räckte ut den ur d"in hancL til-l- d,in mor i stä11et för att
köpa nå-got å-t d.iE sjä.]v för den. Och nu kan jag fõrsäkrp d.ig
att, om vi hade fått död på haren och vi had.e fått en penny
var för den, så skul_1e jag förr ha köpt godsaker än du.rl
I'Varken förr eller fortare, d.in lil1a od"åga därrr, sade Seán

I

s. +7

Fiadhain.
rrAck, sluta upp med d.et d.är struntkäbbletrr, sade Fairceal-ach.

,'Ja, d.et kan

Fiadhain sl-uta upp mecL, för d-et var haf,l
som börjaderf ¡ sade Piparens Dlarnuld.rtroch ju f ortare han sl-utar
upp ned. det, d.esto bä,ttre för honom, för iae; skulle kunna ge
Seú.:r

ett blått öga, och det fort änd-å,.tt
rrlTej d.et á.r en sak d.u inte sku-l-le kunna görar', sade

honom

Fiaf haùn.
I'Bevars vä,1, det àr bäst ni själva får göra upp

Seán

med. varaJtd.rarr,

tr'airceafach. I'Sätt i gånE nu och vi skall j-nte bry oss
om att he j da €r. rl
Då gav ile bå.da pojkarna sig på vara.ndra och börjad.e ge Yarand.ra axelstötar, Vi tio andra cì.rog oss från dem och ställde oss
på kl-ippkanten för att se på. Sedan de hade d'gnat, en god str-¡nd- tiIl
att skubba slg mot vara¡rd.ra började de på med' knytnävaTîat men
sad-e

-344

o

t!

ft u$.f'.brf

d sig förbalrne! Medarr detta þågick, var det något annat som
¡ ao rsiggick i skyn över våra huvud,en uta¡att v1 hade gett akt på
d"et, ty iruran de här båda elagskËimparna had.e komrnlt und.erfund mecL
vem av d.em som var starkast, eå kom en blixt så stor som ett hus
hel-t nära oss på strandvägen oeh i semma stund kom en åskkns.llsom ställde til-I :ett bull-er så frrrÌtansvärÖt att vi rent trod.iLe
att hlnl-avafvet ra.mlad.e ner på oss, och mid-t und'er d-etta åskd.ulcl-er började en regnskur att falfa så tungt eå man kr:1rd.e se
vattnet forsa som i ett vattenfall, och Jag vil-l lova att varken
vl elter d.e båd.a pojkarna tänkte på att slås vld-aret föÏ d'et
kom strax en ny bl-ixt och d.uncler som var sju gånger störye
m
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första.
Vi grep aLIa fatt i varanclra och vi böriade gråta av skräckt
ty det förefölI oss att v1 inte kund.e veta vilrret ögonbl1ck vi
skulle bl-i thjälslagna, och det fanns inget hus 1 närheten cllt
vi kund.e springa och varken åska eller regn ¡ninskades. 0m en
str.¡¡.d kom jag i håe en håla und-er en stor stenhäll som Jag hade
sett på sydsluttningen av CatraIg, TlSie Eoghain d-agen förutt
och ja$ talade om för pojkarna \faT d.en fanns och att clet var
bäst fö:r oss att gå d.it. De bad- mig a]la att iae stra:r skulle
sprinea iLit före d-em. JaE', spra,llg oekså och d'e fölicLe nig och d'et
var väl- lner¡ot tjugo åslrslag som kom tltt och tätt på oss innan
vi harur in i hålan.
Vi had.e d-et lnte så 1lfa in-ne i hål-ah, för regnet kunde inte
nå oss, och den största ängslan som vl där had.e var oron för
att å.skan skulle sIå ner på hålans stenhâl-l och vi d"öclas under
den. Sulán och Dubhglals var fra.mför oss och vattnet had-e d.å
stigit så frtigt son till- deras etrard.kanter oeh börjad-e svä¡ma
över på strand-ängarna och snart stod. de rzrd.er vatten.
iån d.en
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varit ungefär en halv tinme i hål-an, hörd.e v1
ett hemskt slrrän vä.ster orn oss och det skrämd.e oss lilca mycket
som åskan. Piparens Diarmuid stack ut huvud.et under klipphäl-len
och han sa,de att något underligt kom åt oss till- från väster i
toppen på- en vä1dig flodvåg och det var nästan så hOgt som klippan och. det var därifrån skriket kom, och d-et var bäst för oss
att fI,y från den plats d.är vi var med detsamma, eljes skul-le v1
bli d,ränkta. Det bl-ev en liten ljusnlng (uppehålI) i regnand.et
jr-rst då och åskan kom jnte så hå.rdt och så tätt som förut. Piparens Diarmaid sprang ut u¡ hålan och vl ut efter honom. Jag
var d.en siste och jag var ñära att råka illa ut för det'var nätt
och iämt jag hade fått ut mina fötter (riktigt) ur hål-an förrän
sk ju1
i
xkyËü under hela tiden, tog
den stenhäl-l som vi hade suttit
ti]l att rasa ner utför bergssl-uttningen och d-en stannad.e inte
i språnget förrän den had.e kornrnit ner änd.a till- bergets fot. Vi
var hjärtans glada att vi inte var kvar u:rd.er den, för om vl det
had.e varit så, had.e våra benknotor krossats tiI]- stoft av d.em.
l\ten vi visade inte vår g1ädje för varandra, fór det där und-erliga
som
som Piparens Diarmuid hade sagt kom västerifrån åt oss till
på toppen av störtvågen: och var d.et för något om inte träbryggal
som hade varit dä,r nu Seana-Droichead (aen ga;nla bron) är,
och två män och två kvinnor stod, på den och skrek a1lt vad de
orkade. Vi förstod inte d.å att det var träbryggan ell-er va.d"
som var på den. Vi bör jade (noga betrakta) granska d.en. Efter en
Då.
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vi

ha.de

stur:.d slog Plparens Diarrnuid h.op händerna och börjad.e gråta.

han. r'])et ä.r min m.or Som skriker
d-en där gamla båten, hur hon nu har råkat komma i d-en.Îr
rrJavisst är d.et hon, och min mor också'r¡ sade Seán I'iadhain
slcrikande såvä1 som harrrloch det ä"r nog tvzl d.jäv1ar d-e där
som är tll,lsamman med dem, och de har kommit för att försöka

"Å,
inne i

Gud

hjälpe oS$!rr

Sade

-76c,

4

I

tt

fft

$
¿

u ND

I

slg t111 helvetet. Det kund.e väl- inte av1öpa utan
att d.et statuerailes ett exempel på d.en så ale för en str¡¡rd. sed.an
taga

dem med

haukad

e på varannrr

.

Innan broflotten had,e hr-lnnit fra.m till os$¡ sade Seán Fiad.hain, att h¿n. skul-le gå österut t1lt Carrig Phull1 na Bró om

få syn på sln mor till-s hon konme österut til-l Carralg
Chnrlchail. Piparens Diarmuid- och vi arrdra sad.e a.tt vl skuJ-le
Eå dit också. Vi rusad.e så l-ångt våra fötter orkade och vl
stod- på Carraig Ph.uill na Bró iruran fl-otten var hundra fâmnar
nära oss, för det var u,te på det vattnet (Oet stilla vattnet)
ute på strand,ängarna som.flotten flöt oeh för den skull var d.et
eJ någon vld.are f--rt på d.en L riktnlngen österut t111 oss. De
båd.a pojkarna började åter gråta högt som d-e förut eJort.
rSe!r' saile Fai-rcealachrr, på alla männlskorna som springer
ner för klipporna över Clais an Mhad.a Rnaidh åt oss til-Il Jag
vet i-nte om vi skulle kunna hejd.a d,en där fl-otten til-Is de kom.rl
Ðet v?ixte en stor sälgbuske på kfippa-n invid- oss och vattnet
had"e stiglt så högt son til-1 mltten av busken. Fl-otten kom mot
:nan skul-le

I

s.52

d-enna .busken.

Jag såg sjä.Iv en pålningsstake (gärd.esgårdstör)
/pal-ine-st1ck/ sticka upp u:" vattnet mot kl-ippan ocLr insnärjiL

f

l:,'
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i busken. Jag sade til1 pojkarna att om vi þade clen staken och
satte d.en mot sydsidan av flotten när den kom nära ossr så kanske
vi skulle ku¡,na hejda d.en til-ls v1 fick hjäl-p. Vi drog upp stören
och när flotten kom tll-l buskenr satte vl från siitan fra¡rför den.
Vattnet var så s$111-a på d-en platsen att flotten starurade och
fastnad,e 1 sãlgbusken t1l-ls v1 fick hjälp.
De båd,a männen och de båda kvlnnorna skrek u-niler tiden tills
d.e räddades och d.ärefter fick vl red.a på vilka ile här båd.a männen
var och vad som var orsaken t111 hel-a äventyret. De var nya polls-
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e ls:or'tm j-t ti l-l- so cr:nen sarÌura c'la¡r;. De var prlr,
v;i,.' österrrt r'en-orn -jeaf arL Cheáyrth.a. j',st r'1.1 cle l-11i" lrida. kvj-'ri¡orna
lr,on
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til O

star¡l ar: som
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" l)e to,t, ,le cì. si-.iej solx :F3rnÍ::a,r cl"e bsrìe l<vj-nirorna
f ör et b f ö::a, clem i-nf ör cl,ri¡äa.ren som bor:ìrl e (vistad cs ) uÐne i- kyrkol¡rrset ('i 'biirh irn üilÌe) oclr då. Ce förrle dem upp för .Droich-ea.d
C.1.ái:: (tz'lr'c::orr) så sa b'r;e översv,:,i,rtt'r.j-n,,,,en i- ¿i3,n¡t b:lon ti"l 1i- lra. m.eil
a-l -'1-p. fyr:a. Det fanns va-r:lcen s'tenmu:: e-l -"1-er viL¿r; n:i c'len tid.en från
Sea,ra,-,r)hroichead ti-'l--1- Tlo11 na lìró, t:-tart Jrel a. p1 atsen 1i¡ i- ett
e
a pJ-an o cl.r f ii:r: en slru.ll r¡ar cl et på d"et v:L set hra. (r:icl t )
r: e s¿r f ör ci e f:rra.
Jj:t, serî ni no;jkar t Y.).-.t: d-cll största sl,-lîi',c'l:.upirleve-l de ja3; lra.r
,lraf t uir-c-ler: hela, iri-n ,-ì,ifsti-d-, ocÌ:L dct ii.r sei :1,än.!:e sen, så förnocll-igen Iever: i-n¡ren av deln sorrr va"r med vid. Ca.rrai-¡; llhuill :na
tir'ó cl e n. f ö.'rskra-ckL ig;a a.¡en tner iln i a,g.
Í"lii-ì a,d"e p,Pr va,ra.n-rj::a.
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Dualgas al Droeh-Chrold e.

Det var en gång för längesen en bonde, och det fanns bara
en sak som vå1lad.e honom bekymmer dag och natt och clet var hur
han skul-Ie sanl-a rikecl-om. En kvä1l höl1 han sål-unda på att d.1s-

kutera med. sin hustru det bästa sättet i det håinseendet. Hustrun talad.e och sad.e 3
.
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finns lnget sätt som är bättre att samla pengaT ¿rrr att
inte ge tjänstfoket någon mat och vara närig i köp och att alltid. vara omtänksa,ü. I'
Sedal d.ess, när man skul-le äta i huset, så.han¡r ingen av
tjänarna äta mer än två munsbitar förrä¡r bond.en ropade till
fl-ickan att d.uka av bordet, och d.et skedd-e. De tillbragte en tid,
på det viset med nr-ycket arbete och hu:rgriga, ty tjänstefol-ket
skämcles att beklaga sig över a.tt de val hu::griga. En kväll råkade en rask och stark luffare kon¡na påi,det hå.J-let tiII d.em
oeh hal frågad.e tjänstefliekan om hon trodde han kund"e få natt1ogí a.v husbonden.
t'Ja, d.et fkr du", sade f l-ickannrrmen du må veta att

d.u

lnte

dugg mat varken i kväll eller i norgon.rr
trlfur kan d-et vara? rr frågad,e tiggaretl. rrSätter ingen mat

får ett

c'

s

Ê

fram åt mig?"
rrNe j
¡trsa.de fl-1cka:r. rrDet d.ukas nog fra.m för d.ig t11]börl1g
mat, men innan du får tid. at-b äta två munsloitar, säger husbonden

ti11 mig att

d.uka

av.bordetr och d.et måste iag göra.rr
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oD ö"et står så t1llrr, sad-e l-uffarenrt'så ä,r d.et inte
värdt ett ruttet llngon.rt
DËirpå bad luffaren matmoclern om nattlogl-r och det fick h&n.
När kvällsmaten var färdlg, så satte cie sig alla tilI bord.s;
men ingen hade hu¡rntt äta två munsbltar, cLå husbonden sad.e t111
fllckan att d.uka av bordet.
rrllei, nln sjä1! gör inte det ännurr, sad-e'luffaren, tttf Jag
har inte ätit en tred-jedel av vad jag behöver för att b1f- mättt
och inte il-e här anclra hellerr', sade ha¡r och bllnkad.e åt tJåinøtefolket.
.
För skan skull kunrLe bonilen inte börja lgen, fastän ha¡ var
nog så hulgrig, men tlggaren oeh tJäinstefolket forteatte att
äta till-s ile var nätta. Efter en ]-iten stu¡iL gick de alla t111
sängs (v11a), och luffaren gjorde 1 orclning en bäd.d. åt slg vidl
härden i-nti1-1 elclen. Hungern hlniLrade bond.en från att sonna,
och efter en stund badhan sln hustru stiga upp och skaffa honou.
en blt bröd, för ha¡r var bl-lnd. av hulrger.
rrMj-n saJrn och tld,
Seán", sade hon, trd.et flnns lnte en
smula bröd bakat t huset.rf
.

s.56

I

\

¡tStig då uppttr sad,e han, rroeh knåda t111 en hand,kaka och
1ägS d.en under askan, så tar d-et lnte mer än en minut att få
d.en bakad !tt

luffaren

s.57

hörd.evåil

detta

eerÂtaLet dem emell-an, men han låtsacles

ingenting on. Hustru.n steg upp oeh gjord.e en hanclkaka I aì-l
hast och laile d.en u-nd.er aslcnörjan. Då steg luffaren upp och
satte slg på huk 1 bädden och började sansprå,ka med hustru.n'
Ilon had.e tyukt myeket bättre om att han legat kvar som han
Iåg och var snäs1g mot honon.
nQchtr, sade hon vreelgt, t'Jag begrlper då lnte varför hälften
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av Er gå.r och tigger. 0m ni ägnade er åt ert arbete så behövde
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ni inte gå som sysslolösa dagd.rivare i vråarna hos fol-k.rl
ttJa, du har rätt från början till slutrmatmorrr, sade luffaren,
rfm.en vad. mig beträffar, had.e jag ingen aTúLarL råd. Jag tänkte
en gång i mitt liv att jag inte skull-e ha minsta anl-edning
att nå.gonsin gå, och tigga. I{en så här har mitt liv artat sigr
Vj- var två bröd.er d-är hemmar och när vår far 1åg på sitt
yttersta, l-ärnnad.e han en stor lantgårcl åt oss båd.a (t:-tfsanuran) ,
och har sade till oss att del-a den me11an oss i två häl-fter och
att vi slrul-le båda ha vårt l-evebröd av den. Så var d-et. Gubben
d-og och vi gav honom en hederlig begravning. En tid därefter
började vi del-a gård,en och vl förde up:l? en gränsmur så här",
sade han och d-rog upp ett streek tvärs genom askarr och genom
handkakan.

S.5B

I'Ackikackifr s¿cle hustrun förtretad,. "].,åt bl-i sådana streck
och sprid- inte ut askan över hel-a huset!f'
I'Hör nu på, husmor!'r sad-e tlg;ga"ren, "så jag får berätta min

historia för dig! Sen vi hade fört upp stenmuren, var min bror
inte nöjd. Ilan sade att den bästa delen av eård-en hade kommit
på min 1ott. Därpå, måste vi konrma och uppföra en axmân stenmur
så, här", sade han och drog upp ett annat streck genom både
askan och kakan.
trse så!"sad"e hustrunr" jag säger dig ju att du skall l-å-ta

bl-i

askarrr

il f astän hon inte tänkte på askans bästa

urta-n på

kakan.

Tiggaren låtsade ingenting om. Han fortsatte sin historia:
ItSen d-en and.ra muren had.e f örts uppr' , sade han, rrvar min

lnte nöjd och. vi m¿".ste och vl miiste föra upp stenmurar så. här och så härr', sade han och drog streck genom kakan
tills han hade ful-1ständ.igt ûörd.ärvat den. ldär han d.et ha,de
bror

änd.å
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gjortr sâdê ha¡r:'tDet blev nu sl-utet på hlstorien att jag måste
läirnna gård.en helt och hå.tlet åt min bror och gå nin väg för att
tigga nitt uppehälle.
"[,]å du inte få bättre slut ¿i,:r så", sade hustrun och vänd.e
om från honom och glck t111 sin ma¡. 1 sängen.
rr

s.5g

han.

rrlfar du kakan å.t mig?rrsade ks&.

j" r svarade hon, trf ör tiggaren förstörd-e d-en för mig.rr '
. r'Âck, Gud bevare ossrr, sad.e har. rrVad skall jag bara ta n1g
till? Ja.g kan inte leva til1s 1 morgon bittid.a. Spring rt",
sade han til-1 hen¡e, "oeh m.iölka en tår njölk åt mie, oeh rör
\
i lite havremj öf ! t'
r'1\e

I

Det gjorde hon. Hon skynd.a.d-e ut och mjölkad.e en skvätt mjö1k

i l1tet ha'rreriljöl-. Tlggaren var lnte den som föTsrtûItrad.e att k1la ut t111 ladugård.sd.örren och be henne om d.en. Hon
räckte stopet ti11 honom, för hon trodd-e det var hennes egen mal.
som var där. TiSrgaren drack kvickt ur d.et och så in i sin vrå
igen. 0m en str¡¡rcl kom hustrun in och gick fra¡l t1l-l sängen
för att sova.
rrGe mig stopet:rr sad.e man¡.en i sängen.
"Å, t"áot" sade hustrr.m. rrG¿v jag dig det inte nyss vld.
och rêirde

1agå.rd sd.örren?

s.60
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oss 1 evighet !rr sad.e irart, rrJag har lnte
lämnat sängen sen du gick. )et är nog tlggaren som gJorde d.et.
Det måtte ha varit djävuJ-en som har prackat honom på ossrr.
t'0

Gud bevare

Ja de bryd-Ce síg lnte ornatt hämta någon annan mat före morgonen, och bond.en levd.e. Tidigt på morgonen tog luffaren avskecl
av dem och han åt lnte frukost eller annat, så utspänd, var hans
mage av havremjö1et. Och förmoilllgen var d.et lnga vackra (goda)
böner som bonden 1äste för honom då han skildes från honon.
Denna skräck t hjärtat bevekte eJ bond.en att ge tJänstefolket
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rättvisa, och efter en liten t1d vil-Ie i-ngen
tjËinare stanna hos honom varken för gufd eller sil-ver, och 1 stäl1et för att samla rikedom och han vräktes från sin jord. och
ha¡ och hans Ïrustru blev tvungna att flytta iäver i en usel fatttg
koia vld vägkanten. En natt ki-vades detta fattlga paret med,
varafid.ra, och var och en sköt skuld.en för att ile var så fattiga
på d.en and.ra. Ðå talade en röst till- cl.em och eade:
ttJag skal-l ge er en utväg att åter b1i rikar oû ní v111. Jag
skal"1 uppfylla tre önskningar vllka ni vil1, och iag skall ge
t j ugofyra tirnmars betänket1d..rr
\
Ja, nu var d.e g1aùa och sl-utade upp med..grä1et, och cle började tala viånligt mect varandra medan d.e ftxrd.erade på ilen rlkedom som iLe lnom kort skulle ha. Det va:' en liten skön varß eld'
framför dem. Efter ell stund. saüe gunman!
"Jag skuIle vll-la ha en fet kalkon nu, så skul-le jag rosta
d.en f int. I'
någon slags

\

Ack! Ögonblickligen kom en Iånghal-sad kalkonhöna, vacker
och fet, ner t111 dem genom skorstenen till ilem. Gubben tittade
på henne

med.

med. avsmak

s.62

'.ï

g

t

ílska för

d.en ctåIaiga önskan hon hade

giort

och

mot henne sade han:

"Jag önskar att saJrma kalkoa måtte hänga på din uppnäsa!rl
Ack! kanppt hade orclet slupplt ur ha¡s mun förrän kalkonen
hängd.e på hustruns uppnäsa.
frnet var just en skön önska"n- du gjorde!rr sade hon. Där har

två av dem gått sln väg från oss. Vad ska1l vl nu önska?rl
rl
"f..,åt oss begära så mycket gùld vl v1l-l hatt, sade gubben.
t'Jag ska1l då sätta ett guldfodral utanpå d.en d.är kakkonenn
oeh d-u bl1r d,en flnaste fru i värld-en, oeh det må alla veta
att d.et var svårt att gõra d-et av iligrr, sade heJt.
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"Å, ingenting i den vägen d.ugerrr, sade hon, rren-nat ä,:: att ta
från mig kal-konen lgen. Jas, önskar att d.en här kalkonen tages
från mlg igenr' , sad e hon.
Ögonblickligen föIl kalkonen från hernes näsa och ut genom
skorstenen.
Ðe hade

rl

gjort

d.e

tre änskningaTrra, och i1l-a

kom de

från

d.en'

saken.

I

s.63

Ett år efter den natten kivad"e de åter med varand.ra i kojanr
då rösten talade til1 dem:
d.en
rJan sad.e ta4rnr ri natt shal-l jag ge er två önskningqr och
ni måste frarnstä11a d.en genast, och begär d.å någonting god.t!rr
Det var guninan som talade först:
"Jag önslcarrr, sade honrr en k-àrna fuIl mecl lappar att laga
gubbens byxor

med .rl

I'Jaså minsanntr, sade gubben, äl-1del-es ursinnig ti-11 henne,

t'jag önsk.r:'att varenda en av dem må köras ner 1d-in hal-s och
kväva dig."
Ogonbl-ickligen kvävdes gurunan av trasorna inför honon, Pollsen
fick reda på att gtl.rumaix var död.r och gubben blev häktad. Doktorns intye fäl-lde gubben, ty han sad-e att gubben hade kvävt
hen¡re med. trasorna. Därpå hängd.es gubben. Det var d.et sl-ut
Hungerbonden

fick.
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nEn il.ôô:r'l,lten katt ! mera ilet fln¡rs knappast härl
Menvackraste mör träffa¡ i massor man här!tl

Det var en gång för längeseilan en man som hette Seán Córach
(Hed.erlige Seán). Han bodde tillss,mmarr med. sin mor 1 ett ]itet
knx nätt trevllgt hus, och ile var innerligt belåtna oeh had.e
I

s. 64

fu1lt upp att äta och d.ricka. Den kvällsmat d-e hade vabje kväJ-I
var gröt av gr:lt mjöI (majsmjõl-). '1Tär d.en var färdigkokt, brukacle m,od.ern hä11a upp sln portion i en tal-lrik oeh sålËimnade
hon Seáns portion i grytarr. I d.en slog hon lite mjölk. Seán
åt d.en glad oeh förnöjd. på clet vieet, menhar brydd.e slg inte
alls om den bm han ej fick d.en ur grytan.
. En dag kallade moclern t111 sig Seán och sade:
'rHör d.u Seán, min älskIing! Jag har börjat tänka på att det
är tid för dig att tänka på a.tt d.et är tld. att glfta dig, och
att få dig en ung huetru, för jag märker så väl- att jag håller
på att åldras så att jag kan i:ote l-eva så 1änge tiJ-l och få
nin full-a livslängd, och d,et må iLu veta att d.u kor,rmer inte att
få någon riktig trevnad förr än ilu får en hustru som kan sköta
om husets sysslor för d.iq."
Jag viI} lova att Seán minsarrn inte va:c sen att fölia det
rådet av mod-ern, för ha¡ hacte sjäIv sen en tid. tillbaka gått och
1ängtat efter att gifta sig.
För att göra rnin historia kort så. gifte Seán slg mecl en vaeker,
snygg och arbetsan fl-icka som han en tld had.e haft ögonen på.
S^áls mor som var en klok kvlnna, sade o1g 'att hon bord'e flytta
I

s.6
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över ti'-l e'r systers hus som inte 1il¿3 så lång1t d.ärifrÊn och att
on sku-l-le -Li.ïnna huset i,t clet nygi:fta. prret f ör n1.1.ra. vecko::

(-)

t
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P,tin-ins-bone. Seá-r:r rra,r'¡rtn.ter oclr- ¡l--l-a.rl d-a,¡;en e:flter .if1;err:r:11 et, soiì]
.rl.r;ì e t)-n-l.l ,''fl-'i- sii r,'l an som l¡¡n br:uir.arva.r'a.. oiiìr: d,et 'nlev 'lrviJl -l-si¡¡tsc'la,C's s¡.bte dcn
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l¡r-rstrurt på ¡-röten- och'irij.r'cl.en r,ra.-r:1'lolite

Lar oclr iì¡.r¡ ileán e,n h.op {Ìod sijt
jöl k hi:cc--lvicl l1¡.,r:rs no:r'L;j-on. liet brde svar"tjl.ad-e och 'Ìtl-,3.¡a-c]e fö::
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b::irr.a.c]e sin hji:.:rna rired. a.tt'uiirrli¡. u"t or l¡n11 ìr.¡¡l,s fliort n-å,¡ot soln
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ho¡., " Jag
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iloc-lern.

br:a j al 'ca.::e ltr-rlcle fle honol,r

en n3

er1 f
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ta]- f :tilc

clenr'

,

,.:ac) e

r o ch .i 4,,3ì ¡:¡:.v l-ronoín el1

til -l cl.enrr .
rr lîsi,rrr s¡c'l e 'odern, t'ii,i nu h-en i-¡',enr och. nr-l.:: d-u sl-a.-l--ì- i-l;e
.llc'rtj-on l-'Ê. en taflrilc,
'.ronore ilröt i ]<viil-1, så LlälI rr-pp din eíiei1
och qe i:ieá.n h.ans nortion i. /Ìr¡r{e.n. il¡'il.--ì en slev¿it-b rnjölk. i den
och ¡e l:onom.,r,rytan atf ;ita ur!rl
bra. koplr

(.:

â.n

rrtjclJ

I't

L)en u.n,ea, hr.r-gf,y¿n Í-..i-c.h irem

h¡-de sa-¿1t h-enne, ì';iiir

och

üuìoi:d-e som he'..nes svn,r.nor

fj cìr ¡;r;'tan så hrippa-d.e ha-n æxxxu¡r.*exx
ke*x mr.Lntert och l-ivli-g;t fr'ån sin vrå..I;ïe.n slo¡¡ sA,Jr-man liä.ndernai sj-tt hjärta-s fö¡:t;lu-sning (i hjiì.rte¡11-ä,d-je). l)et behöver inte sä€tas æ.tt hon Sen ess lrad-e en munter, f ör:nö jd o ch ¡:la.d. ¡illta flan.
Jz:, rlet ä,r min historia, och är <len 1.ögn, så må, d-en va.ra, för
det i1r i-nte jag so',^n I,rar hittat på, d-en,
c.l
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Den btlnd.es

t

historla.

För nånga å.r seda¡ hZinde d-et att en blincL kom t1ll en fanil j Iarfhläl-ha ( 6 Herlihy 0'Hr-rrleg) på Chil an Mhothalr
(Coolavoker) i Bail-e Mhúlrne. På cten tld.en var så oberoende ooh
så frlkostiga (gästfrla) att de skulle ge gästfrlhet (hu,orun) åt
en gäst f ör kanske ett halvår. Denne blind.e til-lhörd.e en ar.secld'
släkt (ansett folk) och han brukade ha en häst att trarqsportera
sig från plats ti11 plats. När han kom på afton¡n till fanilJen

I

häst på bete på ett fält ned.a¡för huset.
Vid. änd.an av d.etta fält var ett gulgflyr och om iLet skul-le olycka
sig för något djur' att gå ner i det, var det lnte så l-ätt för
det att kornma ur det. Vad. det nu va? som förde den blindes häst
jr';st tlll- d.en platsen, så råkade han komma al'itr och när han såg
det flna mjuka gräset växa på gungflyet, så lockaiLe det honom.
IJan gick, oeh ack vilken olyeka! han sögs ner änd.a till rygg-

Iarfhlatha,sattes

S.6B

he:es

benet, och d.et stackars djuret cl.ru-nknade eller kväviles där på
det stäl1et,
När stalldrängetl gav sig ut på norgonen fann han hästen
dru¡.knad. i gungflyet och skyndad.e genast att söka upp den bllncle
och tala om saken. Ilari var en bel-evad yngllng som varje yngling
av den sorten på d en tld.en - d.e vaT lnte såd.ena som alen¡.a ticlens
slöfoekar. På ilen tiden ear de talföra och belevad,e, De haile ett
end.a språk som d.e kunde väl behärska, oeh de visste hur d.e skulle
l.á"gga sina ord. Såd.ana är de lnte nll. Ds ka¡r varken engelska
el-Ier gael-iska utan apar efter seoinerna.
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För att återvända til]. min historla, så kon stallaLräh.gen 1nt
och den blincl.e satt i vrån och så h¿ir berättacle han saken för
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sätt ieke tlll främlingen 11t
Oturen r:nd.går han e i ty vägen bär dit
Aek om jag sett på din häst något vid-a för mer
An d.en kraxand.e eläkt som namn åt d.in hemort ger" r (Kråt¿a]en,
'ri[d"].e

marl,

.

Gl-ea¡a an lreaehain).

förträffliet ord.ens mening. Anleilningen
til_I att d.räi:agen saderr{ck om iag sett på d.in häst viil-a för mer
än d.en kraxand.e släkt som nann åt d.1n dal), och ha¡ förstoil
att om häeten lcke hade varit död. skuJ-l-e cLet i-nte ha suttit
Den blind.e förstod.

I

kr,åkor på

d.en.

Ja, jag kan försäkra dlg att c!.en blinde var hövlig nog 1
sitt svar ti1} drängen, och så här svarad.e han honom:
rro Gud., ctu har l-ämnat mig här på e1ändets mark

och att trampa krokiga stigar clu tvingat m1n fot
om d.öd_en har lagt d.en på stigantLe nässlors muk* mark

s.70

så kan jag nu t?nix* trotsa d-en k-rävancl.e länsmanrrens hot.rl
Den bl-inde klargjorde för drängen, hur kvlck i repliken hal

varr att om hans häst var drunknadl, så behövd.e han inte var&
räd.d. f ör länsmaruien (som c[å. ingenting kund.e utkräva av honom) .
Det var en svärson t111 Mhac Uí Iarfhl-atha d.en morgonen
där t huset och harr had.e som öknamn Tadhg na Srll mBeag,
(f d-en snåögd.e). Tad.hg var en stor krigare och han önskad.e
att den blind.e skulle göra en vers tlll hans fa.miljs prls. Det
var lnte något så värst vänligt svar som den blinde 6çav honomt
ty Tadhgs slåí.lct förtjänad.e inte något pris aIle. Tadhg fa.ttacle
humör oeh gav den stackars blinde ett s1ag. med. hand.en för att
han had.e vägrat honom, och så Siorde han sjä1v en vers då d-en t
än

ft us.t:IQ
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blind.e inte ville göra, den å.t honom. Så här sade Tad-hg:
frBed.rövllE den knipa Jag hör att iLe á'r 7,
de tappre från Rtlsgach som sångarna när,

ej sina portar har stängt
oclr ej d.em kuvat i kamp eller sk¿imt.
Den bl1nde vaT rätt så ursinnig vid. det laget, och nä.r ha¡r
hörd!.e denna verË, fund.erad,e han på den (satte d,en honom 1 tankar).
Den bllnde saknade lnte diktarförmÐ.ga, för det tog ínte lång
tid att täppa munnen på Ta.d.hg, och d.et vaT så hä.r han sad-e:
tr.A.ldrig de taglt krutrökens risk
och därför d.e heller ej kuvats i strld
Av steken från stul-na nöt d.e ha närts
och tred jed.elen för småstöl-d.er hängts.rr
;
Jqg vil-I lova att den bllnde ej gav mycken hed.er \rate s1g
åt Tadhg sjä1v eller åt hans sl-ä.kt. Ðen blind-e befal-Ide honom
bege s1g till- en väns hus vld Tlr-ghaoth nära Droichead na
ett

samfr.lnd som

.

s.71

I

,

Turnne (Toons'Bridge), I\tc Ull-arfhlatha sänd.e häst och stalldrâng
til1 platsen, och när stalld-rängen lëim¡rad.e orten, fick han ett

brev att ge t1l-l Tadhg na
cl
nõ
9q l1

I

F,

È,
qöe

1È

nBeag. ladh-g öppnad-e brevet och

innehäIl att han skul-le vara färd1g en viss dag för att ge
upprättelse för d.en örf i1 han gett d.en bl-ind.e. Den plats d.är
de stä,mt möte med varand-ra var GrSgán Barra. I\'iötesdagen kom
och det väckte inte l-lten förvånlng vllken skara som Tadgh
hade samlat, och d.en bIlnd,es skara var också mycket stulc sta¡k.
Männen på vardera sidal ordnad.es som på ett slagfält oeh d'rabbade genast samman. Förvisso var Tadghs skara överIägsenöver
den blind.es, men när aftonen nalkades kom en skara kraftiga
raska män s*t:øü{*t¡xf,*rqgr-xi från sydväst från bergsåsarna ti1l
d,en blind.e. Ma.n behöver ej sT.ga att d'e gav TacLhgs folk en cl'uktlg avbasnlng med cleteanma. Det var 1ätt för hans män att sätta
d.et

Ê

Srf-l-

Ê.
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en c'leirìen; rr et va.l: d en rrlest

e :r ett til,l n3 gon. lÌn
stor sl ag:sì<ämpe h.¡rde lla-dh,z a.,l lti d vprit, men sen d.en blinde
fracle beseg:::at honom vid- G'î.gán, stä-1 1d-e harn j rrte til I något
enda sla,risn:'r1 bil:l s ha.n ,¡;i-ck i- iqllia.ven.
srijrtand e ö::-flil- s om Tacl lh nÍì,¡:onsi-n

ìr

i.d
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tiil var d.et mest hus med. halmtak över hel-a la.nd"ett
och på den tiden satte folk upp på toppen av skorstenen för
ütt förbättra den en sak gjord. av spön i form av en korg (ett
sl.ags), som bröts av stormen, i stäl-Iet för d.e plpor som mârr
nu sätter 1 dem.
Det var en man som åstad,kom mycket riked.om genom hård.t arbete och stor sparsarnhet med. ringa vlnst (inkonst). I{an had-e
en end-a dotter och han vlsste inte hur han sku1le åstadkornma
ett parti för henne med" någon stormanö
Det var en ung man i hans grannskap som hade stora inkomstert
men harr var en smula extravagant (sl-ösalctig) som det ofta brukar
vara med såd.ana som han. Han sänd.e bud, tll-l d-en här marmen för
att se om ha:: skul-l-e ge honom sin d.otter til1 a}cta. Dottern
och hennes mor blev hjärtans glad- över d.etta, och d.e satte ut
en cLag för bud.bäraren för den unge mannen att komma. t111 dem
för att 6çöra upp förlovningen.
Tru¡r1 huset och hennes dotter gjorde huset fint för d-en utsatta dagen. Var. enda sak var förträffl-1g utom att d.e hade en
d.å1ig skorsten.Och dottern och mod.ern tyekte att clet var nöd.vändigt att husfadern måste gå och försöka 1åna dem en korg
I

I

!

gången

av granrLarrla över förlovningsd.agen.
Och så blev ctet" llan fick låna en oeh hæ satte upp den õverst

a,v någon

på skorstenen.
,Éf
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förlovnin,qsdag m¿i.tte de inte ha varit
spaïsarnma meC torven. Fram på a.ftonen tog skorstenen (plpan)
l,ledan de

s¡91

lr.a.cle

och l<orgen titlj.ka.

rned-

el-d

&en. Ðtt ör:onblich va-r det större bråd.s-

ka 'ned släclia- rJet brinnanile hu.set ò.n at-b a¡¡sluta förlovnin,gen.
-llê främmande (rgästelna) ;r;icl< hem Lrta,n att ful-l-bord.a förl-'r./lingen.
Såhär
(¡ ?tr

sa.d.e

den gaml-e i sin flirtvivl-al:

rr.4-cli om ja,,ç,1 iLrte

sölct spelare ocl¡. clrinlca.re

¿lck on ja.¡,. inte sö]ct follt

meC.

t

jogtals

lcor

inte sökt en gnistsamla-nde kor,g
'bränd e d,et
.rt
AcL, d et l.f¡.nta, o ch e.l-cl.en som
,r\ck om .iag

]]et -l-:inta måste å,ter:sti¡,11-as.
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rest västerut t111 Clarraidhe (kerry) och
d.å kom jag (råtaae jag kon;a) genom en mycket stor marknad.. Dä"l'
fiek jag se uppe på ett högt statlv en getabock och den var
tjud.rad. Och banc!- var knutna viil hans horn och d.e flad.d.rade för
vinilen, och jag kunde sarinerligen lnte l-åta bll att skratta nåir
jag såg d.en.
\
Jag frågad.e en mar. som stod- bred.vld. mlg vad, det var för
mening med, att getabocken var bu-nden på ett sådant sätt: Harr
svarad.e mig bra och d.et var på det här viset som han berättad'e
för niE:
En gång för längesed.an var en ung kvlnna g'ift med. en garnmal
ma.n och som d.et brukar gå med ett sådant äktenskap: hustrun
tri-vd.es i-nte meil maruren och hon had.e varken rätt el-ler "f,i:att ge honon.
En d-ag var det ett stort slagsmåI d.em gmellan oeh ban körd-e
rent ut av ut d.en stackars ma.rLnen. Han gick och han gick tilIs
ha¡r kom till- stor hög klippa. Ðär träffaÖe han på en hjorcl av
En d.ag hade jag

I
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'getter och bl-snd. dem en bock. Bocken fråga.d'e honom, vad- det va-r
med. honom eller var"f ör han va.r ute så. sent. Har. talad e om hela
sin historia för honom från börian t111 s1ut. Bocken bad (ti11sad,e'). honom att skära en bra stark käpp och sä.tta sig upp på

\

ù

hans rygg.
ttJag har ingen knlvrr, sad-e mannen.
ttNå, d.et görd.etsarmarr , sa.d.e bo cken. rrDå skall j ag e j älv
slcära ¿en.ll
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henne, men inte lycka.des

till

göra henne fri,

Slroveln

fastna.de på hustnm och ma.nnens ha.nd vid sliovel-n och så. bar
d"et

YSN

h.a.n

i väg igen med dem.

kallar Cé-im Ca.irrge nära
Sráid a¡ }{huil-inn (}ûi:ll-street). D e hade j-nte h.unnit tillËiggryggalagga nå.got långt stycke av va.gen förrän d.e mötte en trupþ
soldater, oeh vägarbetaren ropade tilI kaptenen och bad honom
med sitt svärd. hu-gga. av skovels skaft, för d.et var någontinE
som höl-l- honom fast och han visste inte vad det va,r" för nå.got
om det inte \raT djävu1en, och ctet var nog sjä.lva fan, f,ör d-en som
var i spetsen för fö1jet hade ju lå.nga horn, och Gud. bevare
min sjä1, haptenen tyckte d-et var synq om honom och högg til1
om/
halâ d.et gjord.e, så hade
men
på
skovelslcaftet,
med. sitt svärd,
han strax föred-ragit att han hållit sig stil-la, ty hans svärdDe vir.nde sip; mot en p-l-a-tsr som de

s.7

g

fa.stnad.e vid. skovelskaftet och hans hand vid" svärdet och så bar

d.et

åter iväg.

att de inte skul-le l-åta
honnm föl-ja med.. En av sold.aterna Élrep fatt 1k kaptenen för att
rycka l-ös honom från d.et övriga följet, men hans hand fastnad.e
vid- skmxekskuffæthonom. En annarr sold"at grep fatt i honom och
en aJlna.n soldat i den tred-je ma"nnen, och på det viset r-lrtd,arr för
trndan til1s al-la hade fastnat i en enda lång rad. och så bar
d-et iväg igen oeh all-esa:nman fö1jde efter.
bo cken
Den stacka:is Ïcrxt¡m tog vägen ru¡-dt marknaden tre 6¡å.nger.
Därefter r/ande han om saJnma väg och *i¡Èm:rüa l-ämnade var och en
på, saûma stäl-le d.är han funnlt honom. Innan han sIäppte lös
hustrun, sade han til-l hennes ma.il att han sirulle ge henne en
duktig avbasnlng (oeh man behöver att hennes ryggbaot blev
duktigt uppvärmt innan han släppte henne l-ös) och att om hon
Han skrek och ropad.e på. si-na sold.ater
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slçulle bl-i svå.r i:eortsl-ttningen s¡i visste ha.n van boclren vj-stades.
AIlt <letta l.hird.elr. hustrun att bl-i förstPindip; och alclriiï mer
sacle rh.on ett ondt ord ti]l sin r'.ranr och a.llt seclan den dagen
och ti:l 1 d-en d-ag: i dag är:, stir"r m¡.rlena.clsbocken den mf.na.clen
uppe oi-r sitt stativ, och. cl,et är s-l-utet på. min historia.
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Det var en gång för 1ängesen en gärd.esmyg och hna köpte en
lantgård. ty han hade en etor skara söner til-l hjälp att bruka
den. Ifen ha¡r hacl-e inte til-l-räckI1gt mycket pengar att betala
gården metL, och förd.enskr:l-1 måste han låna tvåhu¡d.ra prxrcl. av
I
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Dlalrnfn Riabhach. Så mycket förtroencle had.e Dia¡mla Riabhaeh
til1 a¡r Dreolllns hederlighet att han lnte begärd.e varken
säkerhet el-ler kvitto av honom. När det var på tid. för hohom
att få tillba.tca sina pengar, så bad. han om d.em hövligt och
vänllgt, men ett svar som eJ var godt var det som gärd.esmygen
gav honom. (men ilet var inte något gott svar som g . &aÍ honom).
Detta försatte Diarmin Riabhach i en förunderllg vrede och
han glek ögonblickligen t111 sin advokat och befa]-lte honom
stiiimma a¡r Dreoilln. Advokaten behövd"e förstås inte mer åin befal-lnlngen octr Ekrev genast ut erl skarp och strä:r ståi.nning oeh
l-åimnade d.en i lËinsmannens hä¡rd.er. Det var Don¡.ehad.h an Chaipln
som var Iäneman på d.en tid.en, och när han fickstËj.mnlngen' gav
han sig åstad t1Ìl- An Dreoil-fns hus.
Då han kon dit fann han honom tröskande havre,ltan sjäIv
och hans sex söner. Donnchadh kände lnte så noga,:ìen man som
han skulle stëimma, och eftersom d.e sex sönerna var l-ika stora
och starka som gubben, kundehan inte få klart för sig vem av
d,em som var den rnan han sku-11e stämna och efter att ha ttl1bragt en he1 1ång vacker dag ned att se på d.em från toppen
av en halmstacke, måste han vända om hem på aftonen uta¡ att
ha uträttat sitt ärend.e.
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Diairmln Riabhach blev rnycket rnlsslynt d.å. han fick höra
detta, men det fan¡rs 1ngen bot uta¡r han flck vara ledsen så läinge.
nlaiunln Riabhach och Donnehad.h giek til-lsarnma.n tlll- aclvokatent
och d.et råd han gav d.em var det att Iåta Donnehadh gå til-lbaka
nästa dag och vad syssla som gärdesmygaxna än höIl på. mecl skul-l-e
han börja, berönma gubben, och, som han var etl snarstucken ma.nt
skul-Ie han ge sig til1 att tala och d.å skulle ha,n få reda på r/ero
hajt var.
Så bestämdes

återlgen

det, oeh nästa dag gick Don-nehadh åstad och fa¡r¡r

gärdesmygenraa tröskancle

havre. Han stannacle och be-

traktad.e dem en 1ång stuncl. Men framemot mid.dagstld.en $röskad.e
de på medt stor iver. Då talade Donnchad från stackens topp:
rrDet är mig en frö jd. att se d-ig tröskar gubbe!rl
rrAckr, sade gärdeemygsgubbert.r'De här tycker att d.e är lika

I

jag, men ä.n så }änge trar de ej l-oven av mlg.rl
I'Jaja¡ i så fallr', sade Donnchad.rnså får d.u d.et här av mlgrr,

god.a som

och så räckte han honom stännlngen.
lúan kan inte mycket förvåna sig över det ursfure êom cletta
spratt vål-lade gärd.esmygen, oeh han svor att hen skul-1e htimnas

tillfälle att stJäla en
kyss från Donnchad.s hustru Máirla a' Trúis och sen d-ess är
Don-nchad alItid" svartsjuk på sin hustru, och varend-a gärd.esmyg
brukar sen iless reta. honom med att fråga om Gärdesmygen har
fått god upprättelse av honom 1 saken'.
på Donnchad. En tid. clärefter fann han

S.B3
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ett får oeh sãinde sin son att säl;Ja
sklnnet. Han ålatLe sln son att leke sä}ja skinnet förrÊin
'
han flck båd.e skinnet oeh priset på d.et. Han gick åetad
för att sä1ja det, men ha¡ fann ingen clen dagen som köpte d.et.
Nästa dag nötte han en flieka och hon frågade vad. han ville sälja skirutet för, Han svarade att det skrrlle vara för skin¡et
och priset för d-et. Hon klippte d,å av ullen och Iäimnaôe skinnet
tillbaka jämte så myclcet pengar som ullen var värd..Iträr han
däref ter kom hem, frå.gad e hans f ar honom vem som hacle köpt
skinnet, och han svarade att det var en fllcka i början av bJrn'
en d-otter tilI en änka.
GûbúJl sänd,e då ut lnbjudning tJ1l en irtjddag som skulle vara
d.äU en vlss d.ag och han lnbjöd. också åinkan och hen¡res tre
döttrar ti11 midd,agen. l{¿i"T d.e hade ät1t förde ha:e in i rummet den
första d.ottern och v1ðade her:¡re en guldf "Järcting (tirtfn). Ha.n
frågad.e henne vad hon skuile göra mecl den om clen var hennes. Hon
svarade att hon inte visste vad hon skul-le göra med d-en om inte
hon skul,le titta på den u¡ed"er d.agens fopp. llst sade att hon lnte
dugiLe för änd.amål-et oeh förde så in clen andra d-ottern. Han
Gobán Saor sl-aktade

I

S. 84

talad.e

med.

den ancLra d.ottern och frågade henne vad- hon skul-1e

guldf Järdlngen, omden var hennes. Den and.ra d.ottern
svarade att hon inte vlsste det mjnste om vad. hon skulle göra

göra

med.

för egen rä.kníng och att hon
tänkte att clen skulle räeka tll-l f ör hen-ne f ör al-ltid. Ðärpå

med den arulat än spend"era av den

V
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tog han in d.srtred,Je d,ottern och frågade henne vact hon skulle
göra med. den. Hon svarad.e honou vad hon skulle göra med den
annat åån förbruka och bevara d.en. Han sade då. att hon dugde

för åindamåIet och han bad hen¡res mor att få henne som hustru
àt sin son.
De gifte sig, och den första cLagen de giek ut på a¡bete, sade
fadern til-l sln son att han skul1e förkorta vägen för honom,
Sonen visste ej vad faclern menaile med det. IIan sade ingentlng och
de vänd.e om hem igen. Nästa dag gick d-e åstad. och fadern sade
åter: rrl{in son, förkorta vä.gen för oss!rr l,{en sonen visste lnte
hur, och när d.e hade korunlt hem, frågad.e hans hustru vad. det var
som fört hem d.emr och hennes man svarad.e henner att det var hans
far som brukad.e säga tiIl honom att förkorta vägen, och han vísste
inte vad som sedan had.e fört hem honorr.
ttlTrir Cu går i:stad, l morgonîr , sade honrrroeh när ha-n säger tilI
dig att förkorta vägen så. börja berätta en historla på vägen!"
lr:asta daÉ; gav de sig likalecles åstad och tog itu nied a.rbetet
och d,å ßade fadern til-l sonen:rrSe till att d.u aldrig är uta¡r en
vä.n b]and hu-sets kvinnor!rl

för sln hustru vad. fad.ern had.e sar;t bill honom. Hon sad.e honom att d-e skul-le ge slg av ti11 England. för
att bygga ett slott, oeh när d.e skulle gå att ä.ta mlddag och de
( skulle f å.)
fick vatten att tvätta händerna , så. skulle den unge Gobán stieka
sin hand i vattnet och stëL:nka hänclerna fulla av vatten på dem,
och när han skul-l-e få, handduken I sin hand skul-l-e han mecL handd.uken slå tlll flickan som räckte honom d.en oeh fl-irta med henne
och l-å.tsa som om han inte alls var glft.
Därpå for d.e till- Ing1a.nd. för a.tt bygga. ett slott till en stor
som var il
tcung(i EnglancL och när slottet var färdigt berättad.e fl-icka¡ för
¿en r-l¡ge Gobán att de ämnade Iåta döda honom. Kungen ta.lad.e cläri'Ian berättade
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när han tyoktc att slottet var färdtigt r Gobôn 6v¡radle att det v&r så goôt som förcltgt nen tlet fatteileç 6n cnðr,
ðsk ðon hsn haåo henmo, för hen vtl1e ett lnget Jämngod.t slott

efter
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skulle f1¡rnes hoo någon errne.n storman efter honom. GobÉn eaôe
att clen sa.ken lnte akul.lE l-ä¡nnce åt någon armen än åt kungcna
Bon och hane egen sonr oeh kuagen förecLrog då att eänd,¡ atn '
egen son att häimte den än att eä¡rila Gobáns Borr¡
När han kon ti.Ll Gobáns hustru sadle han att han hedlo skfgket¡
att hänta t'kroklg och rä.tttrr och hon eadle ¿tt det fa¡ns 1 kl¡tan och att hon vlaste att d,e hatto g1önt d.et.
\
ÏIon öppnaclc kletan och satte en etol bredvl& ktatra. Hon
tlL1sa.de honou ett ettille eig pâ. stolen ooh, nä,r nä,r han böJdlc
elg för att eöka det, tog hon fast t hônom oeh ka.etedc ncr
bonom o kleten.
lrStan¡re där, rrkroklgfi, sade hon, ?ttlllBrrrätttr konmern r
Däreftor eänile hon ett brev t111- kungen ett släppa hcu hcnncr
eJälv skull-e behåIla ha:ls soa t111 heranea Ggca mm kon.
Hon ellippte hem ktrngens Borr, när hennos egea na.n kon.

rna.rr. Hon
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Paldl Bá¡ var en d.ag på marknad i Cuoc na Groldhe; och sen.
han korn¡rlt hem begav han slg mecl anlitand e arr al-Ia genvägar t1ll
Srá1de an Mhuil-in-n. På vägen framför honom stod. en stor la¡rtgårdrsom till-hõrde en viss person son nu bor i sanma by. Det
var mest får och slnkor som vlcl den tld.en fanns på d.en gårcLen
och det var tvlirsöver den¡ra gårds ägor som clen vanliga.vägen
gick mellan de två byarna.
Paid.l giek raskt genom gårdens parker och kom in på ett fält
c1är det var en stor fårahJord. I{an tlttacle intresserat på d.em
från clen ena t111 den arrd.ra, och Just som han var mltt på fä1tet
kom en stor präkti-g bagge t hans väg. Paidl ägnade honom lnte
stor uppmärksamhet utan giek viclare så raekt han ku¡rd.e. I{en han
märkte ej d.et nlnsta förrän baggen baklfrån gav honom en knuff
me]lan skuld,erblailen så att Paid.l stod. fralrstupa på näsan I backeno
Efter en l1ten stu¡.at reste han sig ùgen och spra.ng så fort
ha¡rs ben kunite bära, men. hur han än sprang så dröjde d.et lnte
1åinge förrän baggen hann fatt honom och kastade honom huvucLstupa
omknl} 1gen. Paid.l steg upp så fort han bara kr-l¡rde men lnte
för att springa, för han vlsste att d.et lnte skulle hJäIpa honom.
I[en ha:a tog ett stadlgt tag l baggen och försökte streta åstad.
sterrmuren. Det var ett strävsa.üIt arbete att släpa
med honom till
åstad med baggen mot hans v1Ija och det glck d.ärför långsamt

för

honon.

Paidf tlttade upp ett slag, vem skul-le han se komma mot sig
på stigen inte en tapper sold.at, ty på d-en tlden var clet en solDå
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t1Il- honom och suür Paidl svarad,e på saJtrne sätt.
Efter att ha vlixlat nå.gra få ord , sade Paid.l tiII sold.aten:
Sku]Ie itu vilJa göra mig cLen tjänsten, hedersvlán, att hål-la
fast d.et här fåret åt mig med.an jag går över stenrnuren för att'
hämta ett halnrep?"
rrMen
'rJa för all del! Det skall Sag gärna görar', sad.e sol-d.aten.
starrna inte lZinge borta för jag har bråd,tomrr.
trNeJ , f ör all- d.e1, det slt¿¡f I Jag intert , sad e Paldl r 'rrmen
släpp inte förrän jag konmer till clls!"
Därmeil gav han sig bort t1ll stenmuren, och satte sig på d.en
i godarr ro. Efter en liten stund ropade sold.aten förargat
til1 ?aid.l att han sleulle skyncl.a s18r eljes skulle han sl-äppa
Iös fåret.
"Ja, gör d,et om du så viIl'r, sade Paid.l oeh grinacle med. hela
harr vänl1gt

ansiktet.
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kastade solilaten från sig baggen och gick åstad så
raskt han kund.e, men han had.e inte gått Iångt förråin baggen
nåttade och gav honom en hruff så att han stöp. Han steg raskt
Därmed"

fort han förmåd.de, men baggen slog åter omlcull
honom. Därefter måste solaLaten fatta ett fast tag om baggen
och s1äpa åstad med. honom mot stenmuren. som Paidl had-e g$ort.
}Ien förval-taren kom på honom och soldaten blev ståimd för clomstol
för att ha etulit baggen. FIan d.ömcles t111 fem pr:nd-s böter oeh förvfrsades u¡ tjÈinsten. Paid.l kom hem men han glek aldrig mer tll-l
upp och glck så

\

nå.gon annan marknad ä.n clen

1 Baile luihúirne.
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