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Conchubar 0 t,i cinâín, tséaloid eas Bhéal- Ltha an Ehaorthaidh. 1 93t

I(uneasonens äventyr.
A^ rßA + 5-rFA

En snijvädersdag hade en kungason begett slg Lrt på fä1ten
med. sin bössa på. axèln. ilan hade inte gått lå.ngt flrrän han stötte
på en hare. IIarr sköt ett skott på den och träffade men d,en föll eJ.

Ilan följde den då i spåren och inom kort fann han d,en ligga
blöd.ande på snön oeh en korp d.raclc bl-odet. lìå, beslöt ha¡r att al-c[-
rig gifta sig med- någon annar. kvinna än clen som hade c'l.e tre färger-
îàs nämrigen korpens färg på sitt hå-r, blod.ets färg på. sina kind.er,
och snöns färg på sin hy.

Så gick han hem ocli talad.e om för de sina vad. tra¡r hade beslutat,
och d.e bfev nycket bedrövade över ha.¡es beslut. Tidigt na.sta mor-
gon gav ynéSlingen sig i väg med femtio pund i sin fieka. på. vägen
mötte han en man som vaktade inarar irrne på en lj-ten Ë.îng och han
sprang på ett ben. Det var (nämligen) så att han had.e br¡ndit clen
andra foten vi-d ett bälte som han hade om l-ivet. cosjfé-chrios
(Fot. i bäIte) frette harvalcta.ren. Slungasonen häIsade honom och frå-
gad.e honom vad han hölI på meil,. Cos-fó-Chrios svarade honom att
han var i färd. mecL att döda lla:"arna.rrVarför sprin¡rer du då på ett
ben?rr sade kungasonen.

rrJo d.ärför om jag sprur.ge på båda benen, sku11e hararna
springa ut mell-an d-emrf , sade Cos-fé-ch¡ios.

Itlämna dem där utan skada, och fö1j mec. mig så skall du få
t j-o pund av mig hr:r kort tid vi án skall vara ute, t' sade kunga-
sonen.

rrDet Þir jag nö jd_ ;necLt' , sad e Cos-f é-chrios och så. gick d e

vid.are tillsamma¡.. De had.e inte gått så värst lå.ngt förrän cte

stötte p¿i, en skytt och iran stod'på ena iinäet och lyssnade. i{unga-
sorlen håj.Isad-e honom och fri'Èade honom v-acl han hölI på med.f' Ser
d.u cLen där haren på en liten sÌåi.tmark pfr sid,an av seiehe. Jag
àt 1färd. ned att skjuta denrr, sade cruas le hÉisteacht (Örat
att lyssna), - det vaT det namn han hade fått.

rrslösa inte bort dln tid på det viset uta¡e fö1j med mig så
skall jag ge dig tio punilff , sade kulgasonen.

rrDet àt jag nöjcl med.rI sade Cluas 1e hÉlsteacht och fölJcle mecl.
Fran på d.agen träffade de på en ma.n som had.e en halmtapp stu'cken
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in i ena näsborrelt.

nser ilu ctet där huset dåix borta på berget?n satl.e ha.rr.
ItJa det ser jagrrr sacle kwrgasônen.
rrDet ár en väderkvarn och jag hålIer hJulet i gång meiL

att blåsa mect ena näsborrent'r sadc han,
rrVarför har d.u halmtappen I a¡rdra näsborren?ft frågad.e kungasonen.
trDet är fasligt vail d,u begriper l1te! 0m jag'-iet inte hade,

skul-te jag blåsa stengru:eclen över berget söderut mecl ên encla pust.tt

"Stig upp därifrån och föIj med nig så skall du få tio purld av

mig om d.u så inte skulle komna att vara mecL mig mer än Svå d.arrrr sâ-
cle kungasonen

trDet är Jag nöjd med,'r, sade lt{uilteoir IvIór na Séideog (len sto-
re mjölnaren mect- pusten) - Det var det nann man gav honom. Så fort-
satte kungasonen och hans tre tjänare och inte vilacLe de en fot
förrä:: de nåd.de cl,en vackra kvinnans hus där cte fick fä.rsk varJe
rätt och ganmal varje cLryck och god. sovplatsanorclning'

rrDet är för att träffa mig som clu konmer hit, förmodar jagt',
sade hon til1 kungasonen.

rrJa just d.etrt¡ sad.e han.
tTär de hade stigit upp på morgonen skuttacle hon fram med.tre

flaskor och sacle till honom att han måste gå till d.en Östra VärI-
d,en och fyl1a ilem mecl vatten från Beithile-käIlan. ÌÌon skulle sJä1v
ge sig dit ocksä och fla5kor meil sigr oeh om han inte skul]-e
vara tillbaka lika fort son honr skulle hon taga ha¡rs huvud.
rrlnte behöver han att gåt', sad,e Cos-fé- chrlos,ttså Iänge han

har en tjänare +tt sända.rl
rrSå gärna som al,d.rig det!t' sad.e hon. Cos-fé- chrios griper tre

flaskor och hon tre a¡.d-ra och så bar det i väg mecl dem. Innan
hon var halwägs, var Cos-feþìrios her:ne tiIl mötes meil vattnet.
rrsannerligen! Du är då en präktlg 1öpar€t'rsad.e hon. I'Jag har
tagit med rnig en styrketå.r och den skall jag d.e1a med dig efter-
som d.u är en så förträfflig manrr . Det första han smakacle på ilen,
föll han i sörnn, ty det var en sömndryck. Då. hon väncle otnr 1åg
han på samma fIäck och snarlcade. llon lad"e en hästskalle u¡rder
hans huvud. för att han inte sku11e kvävas i gräset. Kungasonen

och ha¡rs tjänare satt och väntade på den vld, d.et stora huset
och det dröjde inte Lànge förrii.n de flck sc ilen vackra kvinnan
nï.rma slg med. fuI1a flaskor.
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rrGud hjälpe min sJäf, ias ¿fu förloracl", sade ku¡ga-sonen.
rrDet skall- inte kornma ifrågat'¡ sade Muil-toi=+u Idór na/'

SÞid.eogr t' jag skal1 inte 1åta henne nal-kas huset förr?,i:r Cos- fé-
chrios ïommer.fr Han d.rog ut halmtussen ur si-n näsborre och
bl-åste hen-ne hundratals miles hemlfrån. Fra.m på d.agen fick d.e se
hen:ae åter nal-kas d.em.

rrGud hjä1pe mln sjä1! Nu är jag förlorad.r oû så ald.rig förril,
sad.e kungasonen.

ttOlycklig ilen som går u¡rcler i stornväd.ret", sade iðuilteóir
Ivlór. Han blåste â,ter och sände henne dubbelt så långt hemifrån.
Han sade til-l d,em att hon måste ha sperat cos-fé- chrios något
spratt eftersom han inte kom.

rrTyst så att jag får höra något ljud från honom!rr sade
Cl-uas l-e hÍisteacht. Han föl1 på ena knäet och lyssnad.e, och så
sad.e han att han var ett Iångt stycke hemifrån och 1åg och sna"rkade
och på ljud,et kunde han höra att skallen av något djur 1åg uncler
hans huvud. Han sprang uppr lad.d.aiLe sin bössa, siktade på skal-Ien
och sköt på ilen så att den splittrades. Det väckte Cos-fé-chrlos
och strax gav han sig iväg s:i" att han var hemma en bra str:¡rcl- före
den vackra kvinnan. rrDet var bra sprungetrr, sad.e hon till honom.

rfÀck, det var bata barnlek mot vacL jag skulle ha kunlat göra
om jag riktigt had,e släppt till krafterrâ", sad.e ha.n.

frJa nurr, sad,e hon tiI1 kungasonen. rrOm du inte kommer och d,an-
sar med mig i en giftkittel som kokar härinne sedan hund.ratals år,
skall jag ha d.itt huvud..rr

rrDet behöver han inte göra så länge han har en t j a-îareil , saile
Cos-fé-chrios.

rrDet tycker jag a1d-rig om (Så gärna som aldrig det)il sad.e hon.
Hon rusade in i en kannare och gned in sig med. det vattnet som

hon had.e hÊi,:ntat r-¡r käl-l-a¡r.
Cos-fé-chrios fick veta vad. hon tog sig för och så gjorde han

salrxna trick själv. iian rusad.e tiII henne och frågad.e om hon var
färd ig.

t'Jag brukar alltid vara färd.i-g'r, sac,e cos-fé-chriog. så gav cle

sig bå.d.a in i giftlcittefn. Orn en stu¡rd. var ien vackra kvinnan
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m trött och sade till Cos-fé-chrj-os att hon hade d.ansat üog.

ttJag är inte trött 'árLtt., saile Cos-féchrios. Vid det laget
kom und,errättelse hemifrån tj-1I kungasonen att han inte skull-e kurr-

na träffa sin moder vicl. l-lv'
ItSa¡nerligen!rt sade han. "Jag måste ge nig i väg. Jag skul-1e

inte vltja ge min mor för al-la vackra kvinnor 1 världen.rr Hon

hade sagt till. honom rent ut att om han kornme till hen:re igen,
skulle han kornrra ihå.g sln resa(?).

IJan gav sig i väg och han läinnad,e sina tjänare på sanma

platser som han träffat på dem. Vad. för slags sjukd.omsanfall ilet
nu än var som träff at hans mod.er, så hacle hon blivit kvitt d,et

innan ha¡r hann fram till huset. Han sade til1 dem att clet var
stor skada att cle ej hade låtit honom vara til1s han hade vu.nnlt
d.en sköna kvlnnan.

Följanc!.e clag gav han sig å"ter i väg och frän tog mecl sig så

mycket pengar som han ku¡rd.e bära. Fran på d.agen mötte ha:r en

likprocession och han gick mecl den til-l- kyrkogård.en. Då d,e

skuJ-1-e gå in genom kyrkogårdsporten mötte dem en ma¡r och sade

att han inte skull.e låta begrava den d.öde förrãm han fick betalt
för sin forclr¡n hos honom. Kungasonen hörde d.et oeh frågaile hur
mycket han haite att forclra. rrHundra puntlrr, sad.e ford.ringsegaren.
Han räknad.e upp srünmarr tiJ-t honom, och seclan han hade läst sina
böner, Bick ha¡r ensam sin väg.

Meilan han gick õver ett Ëirttörnsbevuxet berg fick han se en

l-iten yngling som had,e en väska ( stnrmpa) i hand.en. Han kallacle
honom til-l- súg och frågad.e vacl han hatle.

"ilggn, sad.e ynglingen.
ttVill d.u sälja cLem til-1 nig?rr sade han.
rrDet àr till d.et jag har clemrr, sad.e gossen, llan blev glacl när

han fick en gu1d.päng för dem.
ttOm vl nu haile elcl, sku]-le det vara brarr, sade kungasonen.
ItDet skall- bli på ögonblicketrt, sad,e gossen.
rrOm vi nu hacle salt, skuIle vi ha det riktÍgt efter önskanrr,

sacle kungasonen.
rfDet tar inte 1ängre sturrcl, att få det Êin eldentr, sade gossen.
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rrÐu är den bä.ste tjänare jag nårrsin haft. Skull-e d,u vilja
fötja med mig helt och hållet?rr sad.e prinsen.

'rYänta dä.r ett slag med.an jag går och ber min husbonde om

tillå.telse och får jag det, så. går jag med,rr, sad"e gossen. Han

gick och þan fick lov. De gick å.stad til-lsalllmans tilIs nattens
kolsvarta plog (passage) t<on, d.en vita hästen gick i syle-
växtens skup;ga och syreväxten flydde från den, de små hu¡Ld-arna skäl-I-
de på den pl-ats d.ä.r cte var, och på den fl-äcken d.ä,r d-e inte -r3;T,

tal-ad-e de inte alls. De träffade på en vacker, vitlealkad gård.

utan f jäd.erspets ut el-ler fjäd-erskaft in, men en vitryggail
röd fjäd.er i gård-ens topp som gjord,e tuft och skyC"d ¿l.t d-en, en

t.röske1 av rakknivar och d,örrträ (överstycke) av (stål-)tråraa
nå.Iar. Gossen sade att han sjä1v skulle gå in och att han lnte ;

skulLe vaia länge borta från honom. Det var en präktig e1d. d.är inne
utan gnistor, utal Ð,.nga, utan os, utan rök, och en stor kittel-
stod nå eld.en och en oxe kokte i den.

Strax d.ä.rpå hörd-e han bu1ler och bång och dån nalkas, sì<ogens

mark knakade och l<vistar och l-öv brakade under erÌ stor jätte
med. fyra skall-ar fyra halsar och fyra nackat, långa feta Talra.

ïian hade så mycket vecl som sju sexspann hästar orkar d-raga, Þå sln
rygg och eïL stor hop pietter och får d-rev han fra-mför sig. Han kasta-
d.e från sig ved.en och satte in getterna och få,.ren til-f att mjöl-kas.

i{an nrj,rmade sig dörren, kände l-ukten av gossen och pustade til-I
mot honom. Gossen reste sig och gav tiIl en ännu större pust á,,n

så raot jä,tten. f'FrangÐ.ng ât rnig när jag konmer för att skyd.d.a

och förs\raTa dig!t' sade gossen.
rrVems son ár d.u?rf sa.d.e jätten.
ItDet âr likgiltigt för dig - iag àr d,in s¡/sterson", sacle gossen.
I'IIuJ många sJrstrar har jag"i " sade jätten.
rrÐu vet r,rycket vä-I att du inte har r.ner;i.n en enda- s¡''ster -

cin norr', saCe gcssen. lä.rpå, saC-e llan till jätten att afla loclt-
l-a;rnarnà lcom för att hugrga huvudena av honom och orn ha:r nad-e

någon fast plats att han på ögonblicket måste gömma sig för dem.
t'Ja.g har nio',re¡rfrar und-er jord-en och d.e hat ja,rndötra.r och

den tiond-e ka'qlaren är helt och hållet àv järnr', sacle jrz,tten.
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ml! rrDet är ju.st den plats som är bäst för d.ig att gå tillttr sade

gossen. .
t I

Un D nJag vet inte om iag slcrrlle ku¡na ha tillfälle att äta något", sa-

de jätten. .

rfKanske d,et, bara dp, skyncl.ar tllgtt, saile gossen.

ilan tog upp tre fjärd.edelar av oxen ur kittel-n och åt clet,
Därpå njölkade han getterna och fåren och blanclade deras nJö1k

i spa¿let och clrack. Men han var lnte be]-åten då han lnte fick tlll--
fälle att âta hela oxen. HaJr sade t111 gossen att äta clen övriga
f1æd.ecLelen och att han var hårt prässacl att gä (?) men att d.e

skulle ha tilIräckligt nästa dag. Han lyfte upp en lucka som var
rnitt på golvet och så gav lnart slg ner tiIl järnn:-mmet tillsarnan
med. honom. Gossen låste vartenila rumr gav mat och ilryck ät sin
husbonile oqh lad.e honom i jättens säng oeh sade t111 honom att
sova sött uta¡r att fästa sig rid något buller som han kuncLe få höra.

Dfirpå rusaile han ut och fann en ilsken häst som jätten hacLe

som alrlrig sett himl-ens ljus och som inte fick a¡uran mat ¿i¡3

röd.t vete och källvôtten. Iried. den kom nan i{nusct och lä,nnacte inte
ett ¡.:m där uta¡ förstöra cLat utom d,et som jätten sov 1.

Gossen stcg upp nästa morgon och gav sln husbonde mat och ilryck.
Därefter ropade han på jätten.

nAck, min äIsk1ing, lever d-u?rt sad.e jätten.
"Å, det är lnte mer än nätt och jä.nt. Jag har försökt att sþdda

platsen för clig men d.et har inte lyekats för mlgr, saile gossen.
rrHurr är det mecl. min syster?r' sade Jätten.
"På mln ära så var hon inte så bra på sista tiden (t¡t', sad.e

gossen. Har. gav honom en börs mecL gulcLpengar att ge henne och sacle

att han skull-e gå och besöka hen:o.e och d.å skulle han ge henne crL

bättre hanilräckning.
Gossen sa¿Le til} honorn att han rnåste fà sin morfars (hans farfars)

Iill-a guldsvärcl av honom rilå att d.et slcnlle vara i hans makt att
försvara honom när fienclerna sku]-le komma tj-l-lbaka.

ttDet ár l.ángeseilan jag gjoriLe pliggar till mina skor av detrr,

sacle jätten.

s.1
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trsom bevis på att du j-nie har gjort d.et, ska1l jag ka1la
tillbaka lochla¡narrlât' r sade gossen.

t'Kära hjärtanes! Lämna dem borta från n1g (I,åt b1i att ha hit
dem), så skal-l du få d.etl'r sade jätten, och han flck det. Det
var d-en dygden d.et 1111a svärdet hacle att vllken kämpe som en manÌ

gick ti1l kamp med,¡ skulle han ku¡na ta huvudet av om han hade

svärd.et. (att man skul-le ku¡rna ta huvudet av vilken kämpe rnan

var i kanp mecl som helst om man had,e svÊirde!. Han gav gtùclet
till sin husbond.e men han Iåtsad.e lnte om för honom att han hacle

svärd.et. Ðe gick båda all-t vacL cLe kunde t11ls de fick se en tunn
rök stiga upp från ett vackert vitkalkat hus mitt 1d.alen. Pojken
in och fick se:.en kittel- på eld.en och i kltteln hö]l en oxe på att
kokas. I)et dröjde inte länge fõrrän han hörde nalkas d.under och
buller och bång, skogens ma¡k knakade och 1öv och kvistar brakade
för en stor jätte.mecl fem shallar, fem hjässor, fem hal-sar 1ånga,
feta, raka. Han had.e så myeket som sju sexsparurs veitbörda på slg
och en skara getter och får tlrev han fra.mför sig.

Han kastade frân slg sin ved.börcl.a och satte in sina getter och
sina får och närmaiLe slg dörren tiJ-l gården. Han kä¡rde lukten av
gossen och pr-rstacle til-l mot honom. Gossen gav ifrå.n sig en åi¡¡ru

starkare pust mot honom och sacl,e att det var en småsak och att
ha¡r hacle kommit fõr att skydda honom mot ha¡rs fiend.er.

trVems son är C.u min vän?r' sade jätten.
ItJag är systerson t111 cligrr¡i sad,e gossen.
trHur många systrar har jag?rr sade jätten.
rrlnte mer en end.a syster, min morrt, sade gossen. rrI.ochlannarna

kommer i natt för att hugga huvudet av d.ig.r'
nDå är ilet bäst för nig att gå in i min järnkarunare från dem,

och stänga den för d.emrr, sad.e hart.
lJu fortare clu gör clet, desto bättre tír detrr, sade gossen.
Jag vet sa¡rnerligen inte om jag skulle kunna få tid att àta

en bit matrrr sade ha¡.
ttfianske det går bara d-u sk¡rndar dig riktigt f ortr', sacle gossen.

Han lyfte upp tre fJäriledelar av oxen och sJ-ukad,e l slg ilemr njö]-
kaite getterna oeh fåren, blantlacte njölken i spadet och svalde ner
d.et. Därpå begav han sig ner och gossen 1åste in honom I järn-
kannmaren.
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Han fann mat och clryck och säng åt sin hETFr husbonile
och sad.e ti}I honom att spva godt t111 morgonen och att ha¡r inte
skul-le ha nå,gon ängs1a¡r för någonting vilket buller ha¡r ä:n skulle
komma att få höra. Han fa¡rn en ilsken häst som Jätten hade.
Den tog ha¡ in i huset och han lËimnade inte en möbel- utan att
krossa clen i småbltar. När han hade slagit sönder al-1t förstörcl.e
harr de nio rurnmen. Det är onöcligt ,agffiatten 1åg i skräck i iåi.rn-
kammaren. När norgonen kom, lagaile han mat åt sin husboncle

och när cLe haile ätit den, sade han till honon att ge sig i väg

och átt han själv utan d.röJsnåI skul-le üinna fatt honon. Där-
efter släppte han ut jätten.

rrAek! lever du?t' sacle han till gossen.
frDet är inte mer än jämnt. Jae försökte skydda någontlnþ

men det lyckactes ¡iåg inte mectrñ sad.e gossen-. Jätten gav honon.en
börs mecl gul-d att ta ned ti1l sln nor och saile att han sjäIv sku]-le
gå till- henne inom kort ned. en bättre hanilrËickning. rrDet sku11e
passa hennetr, sade gossen. Han glck tilf ilörren och sade att
morgonen tycktes b1i katl så att han måste få s1n farfars över-
rock att sätta mellan sig och ky1an.

rrDet ar L'ángesedan jag satte clen som framstycke på min gamla

långrockr', saile jätten. rrsom bevÍs på att du- inte har gjort det,
skalÌ jag kal1a på de där i-gen om jag lnte får den'r, sade gossent
och så for han på dörren och gav frän sig ett tjut.

nFör himl-ens skutl! T,åt nlg slippa d.em, så ska11 d,u få d.enlrl

sade jätten. I{an fick överrocken och det var den dygd,en mecl den

att ingen kr¡¡rite se d.en som hacle d,en på sig,men clen ku:tcte sJä1v
se trela värld.en.

IIan J-agacte sig av och det dröjde lnte 1änge in¡run han hann
upp sin husbond,e. och gav honom gulilet men han låtsades ej om

att han hacle kappan. 
d elen ay

De fortsatte färiten til-l¡ den svartmörka {ratten nalkades,
d.å d,en vita hästen gick i skuggan av syrebladen oeh syreblaiLen
flydcle från d.en, då de små hu¡rilarrLa skäUde på den plats itär de

va^r och på d.en plats de inte var sad.e.ile ing.enting a1ls.
De fick se en tunn rök stìga upp i en da1 och d.e gav sig

ditåt . Dàr 1åg framf ör d em en vacker vitkalkact gård uta¡r ett
f jäderskaft stickande ut el1er fJädertopp stickanile 1n men

en vitryggad röd fjäder satt i toppen på huset och gav skyitd. och

vård. åt cLenren tröskel av rakknivar oeh dörrträ av ståInålar.
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Gossen giek in och fann d.är en präktig e1d utan grristor
utan ànga, utan os och utan rök och en oxe kokand.e i en klttel
som stod på. el-den. Framför el-d.en var en 1-änstoJ- och hany'satte

Í
sig i d.en. Ilan hade inte suttit där länge förrän han hörde dunder
och bul-ter och bång, s,ltog,ens mark d-arra och grenar och l-öv braka
under en stor jätte med. sex huvuden, sex hjässor (toppar) sex hal-
sar }ånga, feta, raìr'a, och han hade så mycket ved på ryggen som

sju sexspann hästar kan d.raga och han d.rev framför sig en flock
getter och får.

Han kastad.e från sig sin ved-, drev 1n sina getter och får til-1
att njölkas och närmad.e sig d.örren til-l- huset, }eatt kÉ,ind,e l-ukten
av gossen och blåste ut en gj-ftig pust mot honom' Gossen steg upp

och gav ifrån sig en ánnu större pust än så mot jätten och sade

han b,de inte stor orsalr til1 förargelse mot honom som had.e kommit

för att skyd-d,a och försvara honom. Jätten frågade Cå vems son han

var. T-ian svarade honom att han var }lans systerson och därpå berät-
tad.e han för honom att lochlarurarna kom för att hugga huvudena arr

honom och undrade om han ha.de någon Iåimplig plats att gömrna sig
för dem vid tid och stund.

rrVad skul-Ie d.u säga om järnkamrnarext? " sade jätten.
t'Ja, d.et àr d.en 'plats dit d.u skal-l- gä" , saC"e gosseÍ!.
I'Ja.g vet ej", sad-e han, rrom jag har tid att äta en bit mat".
'rlet kan- d-et vara bara du skyndar", sad.e gossen. I-Ian tog tre

f järd.ed.elar av oxen ur kittel-n och slu-kad.er mjölkad-e getterna
och fåren och bl-anilade d.eras njö1k i spad-et och svald.e ner det.
Diì.rpå lyfte han upp en lyftlucka mitt pa]golvet och så SuuW.n
po jken sig ner ti1l j-.i.rnkammaren. Gossen liste efter honom, gick
till- sj-n husbond-e och gav honom mat och d-ryck och en säng och

bad honom sova 1ugnt.
Dàrpä tog han mecl sig en il-sken häst som jätten had-e och

som al-drig hade fijrnummit vare sig vind.ens fläkt el-l-er solen, oeh

som inte ¡.ad-e fått annat att ä"ta á.n röd. vete och friskt vatten.
IIan krossad.e all-t som fanns i huset och de nio katwarna och han
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skuIle ha krossat järnkamma-ren också om pojken hacLe t1llåtit honom

att göra det. l{är clagens ljus kom, satte han tillbaka hästen
kal-lacte på sin husbond-e och lagade mat åt honom oeh bacL honon
gå åstad och d.et skulle inte dröja Iänge lnnan han sjäIv skulle
hinna fatt honom. Därpå s1äppte han ut ji,í.tten.

rrl\fin sjä1s älskl-ing, ]-ever cLu?rr sade han.
t'Ja, jag lever och det var nätt ocnfr¡'ant d-etr', sade gossenrrrty

jag sökte efter någonting att hind,ra dem med, men jag lyckades €J."
Då gav jätten Ïronom en stor börs med gufd att ta med sig t111

sin mor, och han sade också att det inte skul-le dröja 1änge in-
narr ha¡. sjäIv skulle besöka henne med. en bättre gâva. "let slmlle
min sjäI passa heruc.efre sade gossen. HaJ). sade honon att hans ben
var önma och sargad.e av att sträva efter korta/ste vägen för att

Iirara före lochlaru:arna och bail honom ge honom hans farfars järn-
skottkärra så att han inte skull-e vara tvungen att gå.

ttDet är längesen jag satte den som skaft på min spad.e och på

mln hackarf , sade jätten.
ttSom bevis på att itu inte har gjort d-ettt, sade gossenrrrskall

jag ka11a til.lbaka lochlannarnatt; oçh så sprang har ut på sten-
muren och gav t111 en vissling.

''tråt mig för Gucts skuJ-l slippa dem, så. skall- du få d-dnrr,

sad.e jätten . Det var den dygd.en hos skgttkärran att den som

steg i den, skulle d.en i "rr nLurrananin[Ht\l vilken plats han kr.ln-
d.e önska s1g. Han gav sig åstad efter sin husboncl.e med- sin skott-
kárra och gav honom börsen meat gulct. Därpå sade ha¡r till honom

att stiga 1n i skottkärran t1J-l-srmman mecl honom och tänka i sitt
sin¡re att ha¡r vi]-l komma till den sköna kvinna¡rs gård. Han had.e

inte förr gjort den ta¡.ken än d.e var vid cl,örrõppningen. Gossen tog
på sig kappan så att ingen skulle kunna se honom. Den sköna
kvj-nna¡r välkonnacle kungasonen t EàT honom en ring och sade til]-
honom att om han eJ hade den åt henne på norgonen, skulle ha¡r

mista huvudet. llan fick en god so'umöjtighet den natten och ctet
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dröjde inte länge förrän en tung sömn kon på honom. Gossen smög

sig in 1 sarnma rum också, och han haile på sig den stora trollkap-
pan så att ha¡r inte skul-1e'kunna synas.

Det var en gruagaeh (tro1I, trollkarl) o närheten som d,en

sköna kvinna¡r tyckte mycket oûr och hon säncle bucL på honom för
att stjä}a ringen. Han kom och var ivri-g att utföra saken. Harn'

öppnade skickligt rummets d.örr. Han såg strax ringen och stoppaile
d.en på sig. Det passade bra för gossen. Har. smög slg efter honom

och tog upp d,en u¡ hans ficka. Därpå väekte han sin husboncle och
frågacLe om ha¡r haile den. IIan sökte men fann den ej. trGud. nåd-e n1n
själ! Det ar sl-ut med. miglt' sade ha.n. I'Var inte orollg! I{är har d.u

d.ertrf , sade gossen. På morgoTlen kom hon titl honom sedan han hade
ätit och forilrade att få ringen.

rr}lar clu ilen?rr sade hon.
I'Det har jag förmod-llgenrr, sad.e han och räckte henne d,en. ttNu

har jag hälften av digtt, sade han.
lrJatr, sade honrrloch nå du inte överleva nig!rrIIon kom åter t111

honom inna¡r han skulle Iägga sig om kväll-en, räckte honom en sax
och sade til-l- honom att han måste ha den åter ti1I herure på mor-
gonen eljes skull-e han mista huvuclet. Därpå underrä.ttaile hon
gruagachen för att han skuJ-le stjäla d.en från honom. Han kom och
gjord.e som han blivit til-lsagd, men cl,et had.e han föga nytta av, ty
den 1il1e gossen gjorcLe osynl-ig sin sak igen förträffligt - han
tog från honom ilen .utan att ha¡r märkte ctet.

När morgonen kom, sprang gossen fram till sin husbond.e och
frågade honom om han hacLe sa^xen. Ilan sökte men fann d.en ej, och
sade:'tGud nåcLe min sjãMu är det slut mecl mig on jag så ald-rig
har varit ute för något likna¡derr. t'Ne j, här har cLu d.enr', sad.e gosseJa.

På morgonen kom ilen sktjna kvinnan tiJ-I honom och frågade
honom om han had.e saxen.

I'Det förmodar jag att jag hartr, sade ha¡r och räckte fram d.en

tiIl henne. ttNu har jag en halva til1 av cligrrr sade ha.rt.
ttJarj sad.e honrrroeh må du inte överleva mig!rr Den tred je kvällen

gav hon honom en fingerborg oeh sade t111 honom att om han inte
hacle d.en åt hen:re nästa morgon, sku1le han mista huvudet,

När goseen så.g vad som hade getts åt honom, gick han och skaffaale
en snu.sd,osa. Hon u¡rderuättade å.ter gruagaehen och gav honom grisarna.s
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och hu¡rdarnas behaniLJ-lng (skälIde ut honom efter noter) och sacle

till honom att han skuIle få känna på annat om d.et ej lyckad.es
för honom att stjäla och úenåI1-a fingerborgen. Han in i kunga-

^4rysonens loch fan¡ fingerborgen och stack in den i en av sina näs-
borrar. nå han gick ut stack den osynlige élossen en pris srrus upp

i den and.ra näsborren. Gruagachen börjaile nysa och nös ifrån slg
fingerborgen utan att han märkte det. Gossen dröjde inte länge med.

att få tag i den och'att gå till sin husbond.e. 1\rär dagen bröt in
frågade han om han had.e den. 'rGud nåde rnin sjä1! Det ár för all-
tid sl-ut ned mi-g!r' sad.e han sen han letat efter den.

rrlTejr', sade gossen och räckte honom d.en. I{är den sköna lcvinna¡r
kon till- honom, frågade hon honom om ha-n hade fingerborgen.

ttTi-tta! är d-et den!rr sade han.
ItJaharr r sade hon.
trÐå är d.u minrtr sade ha¡r och rác]<te henne d.en.
,'Ja, och må d.u inte överleva mig!rr sade hon. Därpå gav hon från

sig tolv rop och $atIad.e på gruagachen. Ha-n kom och slog på ka.np-
påIen för att kämpa mot kungasonen. Gossen 1 troll-kappan sprang
bakom honom och högg þuvudet av honom mecl. sitt rostiga 1j-11a svärd,.
Han kastacle av sig sin stora kappa och frågade sin irusbonde och
frågacle honom om han visste vem han var. t'Ne jt', sade husbonclen. "Jag
är d.en d.öde som du betalade de hu¡.dra prrnd-en för då du var på

väg hitrt, sade han. rrVarken Cos-fé-chrios eller Muilneoir I\iór na
Séideog eller Cl-uas Ie h3isteacht skulle någonsin ha kunnat
skaffa dig kvinnan. Därpå gav han kwtgadlonen sin stora kappa,
sin skottkärua och sitt svärcl och for upp i himmelen som en vit
duva. Kungasonen och hans kvj-n¡ra hoppad-e upp i skottkärran och

så var de henrna på hans fad.ers gård i en hand.vänd.ning och d.e levde
lyckfiga och g1ad,a tillsamman.
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I Seá¡ Ruadh frå,n Gaorth .
rn

Ire mj-Ies söder om Maghchromtha, gränsand.e till Uibh laoghaln
försa.m11ng, l-igger en lantgård (-by?) som hetter Gaorthad-h. En stor
Iång vid.sträckt by (gård) är d.et och flod.en I.,aoi rinner Fitt igenom.
den. En fin skog på vard.era siC.an om ån. Guagán och Cét{"r.'{'hiaid.h
:r.a:. en gång västgränsen tiJ-l d.enna skog.

Det var många vitpojkar och fenieilr som flck hägn och tillfJ-ykt
i d,en, då engelsmã¿nnens bödel hacle stor använd,ning för sitt yrke.
Inne i ett av denna skogens stora träil var det som Seán Ruailh hade
sitt gömstäI1e d.å han var på flykt frän svekets sluskar, {å aet
had.e satts ett högt pris på hans huvud.

Seá¡rs nalnn stod. högt i ropet både nara och fjärran bland vänner
och fiender på grund. av hans bössas träffsäkerhet och ha¡rs trËining
i sol-datl-ivet. Det fanns inte en l-aldlord., en Iänsman e]1er en engelsk
legosol-d.at som (han?) ¡-nte skul-le gå ifrån genom ett borrhål, ty
d.et är många ay clen sostens folk som han l-ãmnad.e utmattade.

Det var "r, "ng"Îáuo 
av sl-äkten Hectges som var i spetsen för hä-

ren i slottet (borgen) lviaghchromtha under den värsta tiden som brir-
kad,e förfölja honom. Det förefaller som om Eed-ges inte var den värste
av det engelska partiet, ty det var ofta som Seán överrumplade honom
men inte brydde sig om honom.

En anna¡r sak, d.et fan:rs inte något tillfäI1-e då Hed.ges behövd.e

Seá¡s hjä1p el-ler stöd, som han i-nte kom ti1-l honon i slottet, blott
han håd.e fått skriftligt löfte att d.et ej var fara för honom; men

när lfed,ges inte gav det till honom, visad-e Seán inte förtroend.e t'för
en herremans orcL utan skrivet.lt

En av kijksflickorna på slottet var vÊirrùnna till- Seán och ofta
gav hon honom varning clå man oförvarancles sökte komma på honorn. Det
var också hon som skaffad.e honom krut och kul-or.

En vårkväl-l- hörd.e Seán att d.istriktets engelska sl-uskar var på

fest i slottet och han saile sig att tid-en inte skulle vara olämp1ig
att göra sin vänlnna ett besök.

Han begav sig ti1l slottet på eget bevåg och in i köket. En av ile
frärÈrnand.e kvinnorna i köket känd-e igen honom och hon ut för att
underrätta sol-d-aterna. Seáns väinlnna gav akt på henne, och vad. gjord.e
hon a¡rnat ã¡r räcka honom en skål tr.¡¡rn su¡ kal-I njölk.
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rrVärm den, flickart, sade Seán.
Itom du vil-I leva 1änge, så drick d-en kal-1 och f1y", sade hon til-1
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ilKa.nske står d-et så ti1I" ¡ sad e Seán til-l henne . Ut gengm d.örren

for han och upp genom bl-omsterträd-gård.en. Vem fann han spatserande
framfor sig om ej Hedges'mor. Han gick fram till henne. I-Ian lyfte
upp henne mellan båd.a skuld.erblad,en på sig sjä1v och gav sig uppför
S1éibhin-vágen. Soldaterna fick se honom och siktade på honom med

sina gevá"r, men Hedges ropade på dem 1åta b11, ty d.et var hans mor
som han had-e på ryggen. När han var på skotthållsavstånd. från dem

befriad.e han s1g från ioörd.an oclr gav sig uppför CarriJan Eidhin
från C.em och kom oslcadd från d.et äventyret.

En tid. dä.refter had.e officerarna (harnovitsmännen) en uppvisning
/clenonstration/ i sl-ottet. Sedan d.e hade át1t midcr.ag, var de s.kryt-
sanma, sÌrrävlande, berusade. Bland- d-em (or,tha ?) fanns en skald.eslusk
(? feite-bhoc-Lach) trån Gal-lvay som l-r.ed-ges var i tvi-st ned i fr.åiga om

kärJ-eirsaffärer (Z cúrsai snirghe). Den här skrävfaren (buailirn sciath)
saC-e att en officer (amletsnan) son var sl-äkt (vän) till hobom falns
i sl-óttet nyligen/som ;rad-e test ö,ver båcLe Västind-ien och 0stind.ien
och han had-e inte träffat någon som var skicklip.are i skjutning ¿in

he-n. "0m ha"n d-et vorer', sad.e sirrävl-are[", så" behövd-e han inte .rara
koherde'r. Resultatet av tvisten blev att d-e båC.a sJ-og vad med varandra
om saken ocn att de sirrev kontrakt (dea-cracha) om d-en. Vadet gäl1de
Galways arvland- mot t'iaghfrchrorathas arvland.. På lrÍaghchromthas f¡rrliant
(torg? ) skulle tävlingen àga rvm. En sexpennysl-ant lagd. (placerad)
mitt /tLat pä?/ /nitt pà./ erÌ (tcti-mp) nunfull smör på vä¿¡gen av det hus
d.är vadet hö1ls (marknadshuset) var det första må1et för dem. Officeren
skull-e skjuta först, och det lyckad.es honom träffa ùet utan svårig-
het. Seán gjord.e utan drö jsmål- sarma konststycke. Därpå sattes slanten
på en kant, båd.a skõt och träffad,e d.en. De stod (var) alltj¿lrlt på

samlra plan (jamnspelta). Därpå sänd.e Seán efter sin l-ill-e son, lade
€tt äSS på h.ans hjãssa, stod. vid. bankdörren och sköt en kula genom

ägget. rrse om d.u kan göra d.et!r' sade Seán til-l officererÌ. rtsätt upp

ett annat ägg åt migr så skal-I jag göra d.etrr, sade officeren.
lag hit d.1n egen son och skjut ett ägg på hans hjässa!rr sad.e Seán

Rrladh.
tt+x€xhtrx*icxrBrgrxxmq Ðet falns ingen som vågad-e stå u¡rd.er ägget

för offieeren. Det gjorde slut på. slcrytet och skrävlaren e* gjorcle

en önklig figur. Vi vet inte vaC. arbetslön Seán fick av d.agens seger.
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An'Cocllánacn (ó Cochtá1n r),

tte mycket stort värd.e (?) på seán, och han säniLe bud. ti1I honom
t Bob Hutchinroo nWl^tse'a1 (?) ( rrån slottens höjd?) sku11e
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sanla skatte (arrend,e-)avgifterna i byn (f ) en viss dag, och att ha¡r
skulle vaÍa. redo för honom (?). Då Hutchinson var på henväg, skatte-
krävningsdagen tog Seán från honom all-t vad han sanlat in och d.elade
ut d.et föliande dag bfand. arrendatorerna. Det var clå, som dlet gjord.es
ett kra.ftlgt försök att jgga ut honom från Gaorthadh. Man säncLe bud.

efter mer solclater t11l Bean:rtraighe och tiJ-l Sráia(U'irui¡-irur ocn
man tog cLit två bl-odhr¡¡rdar frå¡r EngJ-ancl.

De två hu¡rdarna sIãpptes efter honom. och de had.e pIåtrustning
på sig så att man inte skuIle kunna göra dem någon skacla (så att
man inte skull-e ku¡¡ra taga svaghet ur dern) och det dröjde inte 1änge
förrän en av clem angrep honom. Ðå Seán såg ùem rusa mot honon satte
han en skiva kõtt på bössmynningen och sträckte den mot hunden. Hr¡¡rd.en

h.acl.e lnte förr öppnat sltt gap ä:r han sköt ett skott genom cless gap
oeh cl.öclade clen. Strax kom d.en anclra hr¡nclen och Seán gav spmma beha¡rd-
ì-ing åt ilen. Därpå for han upp i ett träd. och avlossaale några skott
mot soldaterna Eom var franför honom mot norùsldan och ha¡r clöd.ail,e

en offlcer och sex narr. De övriga måste fJ.y ned- llvet ty d.e vlsste
inte varifrån kulorna kom, emeda¡r cl.et var tyst krut ha¡r. hacle,.

Seán beslöt att ge item en väckare som betalt för det anfa1l han
utsatts för, när han fick t111fä11e til-I det. En natt då ha¡r hacte

hört att cle hade någon tillståi1lnlng som pågick i slottet, ,nrroffi,
S1éíbbln-vägen oeh sköt ett skott in genom fõnetret tiJ-J. cLem och s1äek-
te lågan på ljuset som stod nltt på borclet.

rrDet àr Seán RuacLh son gjort d.ettr, sade Hedgesrttoch ingenting had.e

varit 1ättare för hoaon åin att döda nlg. Han är hu::grig clen stackare
mar4nen. Ðärpå gick han runcl-t med, ett fat oeh var och en laile en gåva
på det uton ilen clär engeÌske skrävlaren från Galway. I'SkalJ- ctu lnte
1ägga d.it någontrñng ?n sade Heclges.

.rtDet tycker jag är 1ö jJ-lgtrr, sade ha¡r.
nOm Seán sku]-]-e komma t111 clig, skuIle han utan dräJsmåI göra

upp mecl dlgt'?. sacle Eed.ges.

'r0m ha¡r komme skulle jag torka ha¡rs bõl-cler (1ae]-vor) åt honom,

saile han.
Hed.ges sãnd-e br.rÂ på Seán och tal-acle on för honom vacl skTävlaren
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e sagt och Érågad,e honom om han vil1e komma til] honon'.
ttJag skall komnan¡ sade Seán, ttom cLu låter an Cochlánach

rned mig och om d.u ger osÊ ett par av ile bästa hästar du har.rl
De båda männen fiek hästarna och två herremanscl.räkter.roeh nöctiga

pengar och så gav c!.e slg iväg. De l-ämnade hästarrra på vägen när cLe

kon nära ett stort hus 1Galway. Så gav de sig in I en fru-ktträd,gård
som var bakom huset. Det dröjde inte 1åinge förrän dLen ganle trädgårds-
mästaren kom till d-em och ti]-lsadte clem att laga sig u:rdarr från plat-
6err så fort som möjügt, ty om man finge se ilem där,skuIle han sJälv
b1i avsatt. En f attig stackare var ha¡r som skul-l.e gå i d.ödsf ara för
11te tlricksperugaro

rVl har lnte komnit hlt för âtt göra skadatr, sacle Seánrrrmen vl
skulle vilJa veta vad slags karl man-nen i det stoÛa huset är.r!

En gnldare (tcnOf ) och det riktigt älrc[å", sad,e trädgårdsmästaren,
I'oeh det är på sista tid.en en stor trupp tiI] hans skyd.cl-.rl

Seán gav honom fem pund för att han skulle gå ln och tala om för
honom. i vilket tillstånd truppen cLärin¡re befañn sig. IIan gick och när

han kon tillbaka berättacLe han för Seán att de höI1 på att äta diár

inne och gevären stocl vltl. väggen. Seán och an0ochlánach smög sig 1n,

tog cleras gevär och till-saile solatatertra att d.e skuJ-le ha sig sJä1va

att skylla om ile försökte rõra sig ur fläcken d.är de befa¡rn s18: och

så befallde han skrävlaren att liimna clem al-1t vatL han samlat â,v âTre1l-

clemedel för kvartalet eljes skutle cLe skjuta en kula genom honom. Han

var glad nog att ha¡r kunde ekilJas vid iLem för så 11nd.rigt pris. Seán

sände aagochlánach från sig för att se efter hästarna, nãr ha¡r hacle

fått pengarna. Då han gav sig iväg vid clagbräckningen stötte han på

en man som krossad.e sten vid, vägkanten och cl.e börjacte samtala. Inom

kort trörite ha¡r nalkas ljuclet av hástar som kom i galopp (t). Harr hop-

pad.e ln över stenmuren och sad.e t111 mannen som krossade sten att han

inte skuIle }åtsas om att ha¡r hade sett någon såd-an som ha.n.

Ðen stackars ma¡uren visade Ìronon på eù lÈimplig svåråtkonfig platst
en plats som var fuIl av björnbärsra¡kor och ärttörnbuskar. 0m den

lnte haÖe varlt sådan hade den inte varit til-l gagn för Seán. När

officeren korn fra¡n ilär stenkrossaren befa¡rn s18r frågacle ha¡r honom

oro han had.e vari-t Iänge d.är. trsed,a¡r sol-ens uppgångr', svaracle marlrrerr.

rllar du sett hågon främ}lng komma ilen här vägen?t' sad-e offleeren.
nJag har så fa¡r hell-ertr, sade mannen. De trodile honom inte oeh

skulle till att skjuta honom men han bact om pardon och saale att han
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ver ni;l's;rn'c ocn lite cl-öv och ati niir3on liunC-e ha l:tomrrit dit nonon,
orretand,e.

Sold-a''"erne gev sig in ör¡er nu::eir fö:: Ð.-v'o l-eta i (u-ace::sö-<a)

lcuska.i:na. ¡et d-rö jcle e j lânge f ör::âîn off iceren så.gs f al-l-a ur sad eln

hans hjärta. )en arlcr,re of-ficeren befallde dcn d.raga sina svärd. och
säiia cleit ¡-jenom d.en buske dë.r Seá,r \rer. ilnappt had.e ord.et konnit
ur na:rs nun förrän han föl-l stendöd och f;rrra ancr,ra till-ika med honon.
:)e övrig-:a inväntad-e i-nie fler orC,er utan f'lyd-Ca i förfäu'ans:1"ngest.
.t'enr:;arrsa som han hade i;agit fr?¿.n skrävlaren éJa.v ha.n til-l sten-nug6.larerL

att clela ui tiII arrendatorerrra^cch ha¡r själv och anCocirlánach gav
h-/ |

sig ar,. Ì;ill- Iriagnchromtþ". :.edges hälsad-e Seán hr:nd-rafalt väl-komnen,
när ha;r f enn att han övat häûrrd. på. hans ga:nle fiend.e, Gal nays glad-e

/ ^" ^"rare). ¡a:n gav ir.onom f örIåtelse för vad ha:r gjort-i rl_ are I r orï o

mot lagen och frihet för a.r'r:encieplikt så länge ha.n l-evcr-e.
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En vacker solskensmorgon för en stor mängd. år seilan gav sig

Ui-ttr laoghaires jäga.re ut över MaollRann på jakt och jägarstråt
mecl deras stövare och rävhrrndar och d.eras hästar i fu1l fart. En

ung son som kungen hade, såg den på 1ångt håll(?). Det kom honom

att skäl-va av iver. Han rusade efter sin häst och så bar d.et av
efter d,em. När han Ïrade hunnlt upp dem, syntee ej hr:ld"arna t111,
men d-eras skall- hördes. Ynglingen gav sig strax åstad. ti1l hunclarna
och försvarur. plötsligen ur syrúråll för jägarna. De hacLe väckt upp

en räv och d.en plats dit clen hade gett sig var i ett hå1 i en liCs.
Nio par av hund-arna gav sig in efter ilen och han haile följt efter
d-en och tog ut dem med sig. Yem skull-e vara framför honom vid hå-
lans mynning när han kom ut om inte Ge.iseid,heach fiearr Dgnl (len
korte bnrne kämpen). Han frågade kungasonen or rr"d v:-rre\pera ett
partl. Han svarade att han vil1e och att han al-drig avböjd.e något
såd ant Éed sod vüü;{"

De spelad.e och den som förloraile var Gaiscid.heacb $earr Ðonn.
ttSäg din d.om (¿itt krav)!t' sa-d.e Gaiscidheach. rrDet jag vi1l hart'sa-
de kulgasonen, rrdet ár att skaûfa den vackraste kvinna .orffågorr-
sin setþpå hinmel ell-er iffU, och att du ger mig b.enne.rrDet tog
myeket kort tid. för Gaiscj(h.each att göra d.et.

Följande d.ag gick jakten igen. Ynglingen åstad till sin häst. Ha.n

följd.e efter ryttarna oeh for förbi dem. De drev upp en a.nnan räv
och han for in i sanma liûs-hål och hundarna efter honom. fn i
håIet gav han sig också för att få ut d.em och Gaisciclheach var före
honom igen då han kom ut igen.

rrHur beþagar ctln maka dig?rt sade han til1 ynglingen.
rrllon är den bästa bland. kvinnorrr, sade yngli-ngen.
rrSkulle du vilja spela ett parti?rr sade Gaiscid.each.
rrJag har ald.rig godvilli-gt avbö jttt, sade ynglingen. De spelacLe

och han tog vlnsten från Gaisciclheach lgen. uSäg d.itt krav, Krrngasonlr
sade Gaiseidheaeh. nÂtt denvackraste gårcl uncler sol-ens strålar
bl1r gjord av d.ig åt nig.nitt framför min faders gård innan morgonenn,
sade yngllngen. Yacl fíck han se d.å han hade stigit upp på morgonen
om i-nte en vacker majestätisk gård utan fjäd.ertopp ut e1ler fjäder-
skaft in men endast en vitryggad röd fjäder son sati 1 toppen av
gård.en och gav luft oeh skycl,cl, en tröskel av rakknivar och dörrträ
av vassa nålaro .

. .., -:{
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Den sköna Ïrustru¡r sacle tiII honom att ej följa mecl på jakten.
Xljes sknlIe det konma bed.rþvelse på honom, ty Gaiscid-heaeh Gearr

Don:r had-e föe avsikt a.tt 1åta honom göra vad han önskade. flan lydde
henne inte utan rusaile efter jakten igen följande dag.

Räven som d.e d.rev upp blev förföIjd av nlo par hund.ar in i liÛs-
hå1et och han följde efter, Ðå han kom ut frågade Gaiscidheaeh

honom hur ha.ns gård behagad-e honom. Han svarade att bättre inte
stoil att få.

t'Vill- clu spela ett

l'
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s. 75 @rti med mig igen, F'.,rngason?rr sad.e han.
rrVisst vilI jag d.et; iag har ald.rig godvilligt avbö jt", sad.e

ynglingen. De spelacLe och den gången var det ynglingen som förlorad.e.

'tSäB ditt krav, Gaiscidheach!rr sade hart.
tt311r clet inte fort nog för dig!rr sade Gaiscidheaeh. rrJag Iägger

som clom en stor börda på dig att inte tillbringa två nätter i samma

säng e11er ä.ta tvâ. måltider vid- sanma borct förrän d.u ger mig hurmilet
av den vj-ta vargen på Sliabh Riabhach (Stritrnmiga berget)."

t'Vart skal-I jag gå för att finna honom?rr sade ynglingen.

"Jag frågade inte dig var jaï sjä1v skulle gå för att skaffa
d-in hustru och dln gårcl", sade Gaiscialheach. Han gick hem och be-
rättacle för sin hust:rr hur det hade gâtt.

rrfit rr sade hustru¡r. rtsade jag d.ig inte att ha¡r inte skuIle ]-åta
dig slippa unilan längre! Den uslingen är brod-er till min far. Sprlng
nu til1 honom och säg honom att han ska1l ge ilig en häst oeh att
d.u inte själv har någon som duger. Ham kommer att föra d.ig till
ett sta1l d,är d.et finns d.e vackraste hästar, men säg honom att clu

inte kan ride clem. Därpå komner han att föra d.ig til1 ett an¡rat stall-
där dLet firrns ännu va.ekrare hästar, oeh säg honom att d-u inte vill
ha någon av/.d.em. Då kornner han att föra dig til-l ett tred.je stall
där d.et fir¡rs hästar vackrare än någon du förut har sett. Granska

dem och d.å konner clu att få se en ]-iten lurvig vit häst, och säg

honom att d.en skul-le kur-na passa dig. Han kommer att säga att eLu

får clen eftersom han har lovat dig en häst.rr
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Så gi-ck d.et. Ha.n grep grirmran på d.en lil-l-e hästen för att föra
honom med sig. Det första han gjord-e d-et, fölf han på golvet oeh

tre el-l-er fyra män måste konma och lyfta upp honom. Hai fö11- âter
vid. d-örren, men han kund.e sjä1v resa sig upp. Därpå tog han d-en

med sig och höl1 stadigt fast i grlrmran til-ls d.e kom nära huset.

Därpå tal_ade den lil-la hästen til1 honon och sad-e til1 honom

at,t sÍtta upp och rid.a pà honom. Ynglingen lyd.de honom och så bb-

gav d-e sig i väg. De hann fatt vinden fra.mför dem, men vind-en som

var efter d.em kunde ej hinna d-em. De l-ad.e vägen bakom s1g till-s
kväll_en föl-l på dem och d-e såg en bit ifrån sig en sinal- röl< stiga
.t-tpp i en d.al. "Sê så nu!tr sade d-en lill-e hästen. ttGå fram till- hu-

(

set och be om nattl":varter d-är, och C.et kommeTÇu att fâ, men när

nan ger dig mat så snaka inte en bit av d.en.'Då komner husbonden

att frâ.ga dig va.rför d,u inte äter d.in nat. säg honom att d-u inte
kor¡rner att göra d-et on du inte få¡r en gåva som d.u vill ha. Då komner

han att säga att d-u ska.l-l- få den ty ald.rig har någon lärnnat ha.ns

hus utan att àte. mat. så konm.er han att fråga d-ig va-d- det är för
en gåva. Säg honom att det är husbond-ens handskar som d-u vill- ha.

Hen kor¡¡ier att säga d"ig att d.u får d-em och så kommer han att ge dig
cle vackraste handskar som någon någonsin har sett. Säg honom att

d.u inte är betjänad med d-em, ty man skulle stjäla dem från d'ig. Ha¡e

kor¡mer att ge dig ett par ànnu vackrare än de. Ge honom d-å saÍlna

svarl Då kommer han att ge dig ett par trasiga och spruckna gamla

don, och säg honom d.å att d.e passar dig. så bl-ev det.
Iöljanoe da.g gav han sig i väg rid.and.e på hästen och räeC. hands-

ilrayna på.När lcvä.llen föfl- på fick d-e se en tunn rök stiga upp i en

da.1, och dit begav d.e sig. Den l-il-l-e hästen rådde honom att be om

nattkvarter dati att inte l.à.te någon arvLarL ge Ìronoro foder än han

sjä1v och att inte áta nà.gon rna.t förrän han fiek l-öfte om d-en gåva

1,an skull-e begära; a.tt husbond-en siru-11-e säga att han skull-e fâ. och

att han slrull-e fräga honom om vad- han ville ha¡ att svare. honom att

det va,r hans egên skära han vi1le la, och att husbonden skul-le ge

honom en n¡rcl-.et prä,ktig skära. i a.tt han skul-l-e säga honom att den

inte kulde vara honom til] någon nytta för ha:r skull-e skära. sig
sjä1v med Cen; att man skull-e ge honom en är'-nu präktigare än den

men a.it ¡¿n inte slcul-le ta. den; därpå skul-l-e llan ge honom en lj-ten
rostig ¡ floggað- oeh sl-ö skära och d.en skul-le han ta. Så bl-ev d-et ocksà.
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Den tredje d,agens morgon red. han åstad på d.en l-illa vita hästen

odt tog med- sig sina handskar och s1n skära. Han hann förbi den
vind. som ver framför honom ¡nen den vind som var bakom honom han¡
inte fatt honom.. De tillryggal-a,de vägen tills de fick se en tu¡¡r
rök stiga upp långt ifrå.n d.em. De stvrfde kosan mot den. Det Iås en
vacker vitkafkad. gârd- där framför dem utan ett fjäderskaft in eller
en fjäd.ertopp ut. ItSpring in d-är och be om nattkvarter!rr sade cten

l-ille hästen, I'och 1åt ingen arlnar. gå med, fod-er åt mig än du sjä1v,
och ät ingen mat förrän man lovar dig d-en sak som d.u begär!'r Så bl_ev
d-et. ITär husbond.en gav akt på att han inJe åt, frågad.e ha-n varför.

"Jag ãlter ingen mat har förrän d.u fovar mig en viss gåva.r'

'rVa.d ar det för något?rr sade mannen i huset.
ItDu har en valprr, saCe hungasonen. IIan gav honom en va.cker va1p,

men han sva.ra.cl.e att d-en kund-e harr inte ha gagn av ty den skull-e llalL
stjä1a frâ.n honom. Då ga.v ha-n honom en axrrrarL som var nrycket vackrare
än C,en första, men han tog inte enot den heller.

Då gaw han honom en som var fu1l av aska och verend.a fläclc på
honom va"r sveCd. och d.en tog han enot. Då han på fjärde dagens morgon
höl-l på ait göra uppbrott sade d.en lilte hästen att d-en inte kund.e

följa rned honon längre, men i vilken svår knipa han någonsin skull e

râ.ka, skulle den på rej-nuten komrira. tÍl-l honom bara han l<allade på
den och så. gav den sig iväg hem.

Ðå tog kungasonen oå sig sina ha.nd-skar och gav sig i väg med.

valpen och skäran unCer armen. I[ã.r han var en liten bit från det
stora- husets uppkörsväg (genväg) sad.e valpen ti1l honom a.tt s1äppa
d.en från sig och det gjorde han. Han had-e inte förr slãi.ppt den från
sig än d.en förvancllad.es till- en hund så stor som ett föI och sade
till honom att han skulle rida på den. Det gjorde han också och så
reste d.e i väg ti1lå ile var mi-ttemot en ö, d-är d.et yar en ku-ngs-
gård. Den ku-ngen som bOd,de där vågad.e ej gå över tröskeln, ty ön
var fuII av vargar som hotad-e att äta upp honom. Valpen saC.e ti1I
honom att hoppa upp på honom och hå.lla sig stgdigt fastir ty han skul-
1e hoppa över havssrrnd.et tiIl ku-ngens gård.

Det första han nådd.e ön störtad.e va.rgarna mot honom men han hade
besegrat dem alla tidigt på a.ftonen. Därpå sad,e den till- kungasonen
att gå och be ku-ngen om na.ttkvarter och att han skul-l-e fä det och
att en ung kvinna, skulle kasta en kula ti1l en d.otter som kungen

t
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S. 79 hactre och att han slnrlle slå til-l den och stf,yra cl.en t111 honom

o c¡ han s}<ulle låta sina hand.skar vara på oeh etyra den t1ll- honou
o
IL

¿ jä1v (valpen) och att den 6ku11e orclna clen med. hen¡re (t) Så blev
I t. Det första valpen fick kulan, säncte han in cl,en 1eld,ea oeh

a I
N o d.en bränd.es. Dottern saale att valpen måste clöil.as, men varken hen¡es

far eller kr::rgasonen ti1lät att han clöil.acles. Följancle dag IämnacLe

d.e inte en varg på ön utan att döda d.en. De tillbragte clen natten
hos konr.:.:rgen. Ku:rgen sade till ynglùngen att clen vúrta vargen sprang
kapp i Sllabh Riabhach en gång vart sjunile år och att det var nästa
dag som han had.e att springa {len första kapplöpningen. När han hacle

stigit upp följancLe morgon kallade han cl,en lilla hästen oeh clen var
hos honom på iigonblicketjen Ii1le hästen sacle åt honom att hoppa

upp på honomroch att det flrrgenting som kunile ta huvrrclet av.ftirgen
mer Ëin skäran, oeh att ctet Yar en kä1la på On som han skulle ge

slg genom oeh om hunrilet kom in i clen skuì-le hela värlclen inte ku¡rna

döda honom för anclra gången och clet fanne ingenting som kr:¡rd.e Ïrindra
Ìruvuclet att gå ner i kä1Ian mer Ê[n valpen. I cLet ögonbJ-icket då

vargen skul1e passera hoppacle yngllngen upp på den lille vite hästen
och inom kort hade han skurit huvuctet av vargen. Eurmd.et hoppacte

mot källarrr men det hjälpte inte utan valpen grep.fatt i det. Där¡rå

tog ynglingen meil sig hurnrctet ti1l GaiscicLheach Gearr Donn. Så snart
ha¡r fiek se humcLet av sin bror som hacle varit förtrol-1acL, for 1lvet
av honom. Gaiseidheaeh haile tänkt att d.et ej fan¡s någontlng på
jorclens yta son skulle kunna döda hans broder, men han hacLe mise-
tagit sig.
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Smeclen oeh d.en bedrägliEe sluskena
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En smed giek en O"g f"åt Cil-l n'ihiehíl- tiIl marknacl,en i Dlnmaonm-
hnighe med två feta gri-sar - en vit gris oeh en svart grls. Det
d.röjde ínte länge för honom förrän en rik sl-usk kon til-l- honom
och frågacle hur mycket han skulle sä1ja d.en vita grisen för ti1l-
samma¡r med. cLen svarta grisen?

rrFör tre punil och femton skil-Ìingrt, sade smeden.
r'tråt gå för cletrr, sade slusken, och tog til1 sig båd.a grisarna

i sin lastkãrra och räekte smed.en tre pu:ril oeh femton skilling.
rrYad har d.u för menlng med iletta?rr sad-e smed,en tilI honom, nár

han såg honom ta.ga in d.en vita grisen. nÂtt ta med mig min gris. TIar
jag inte köpt den av d.ig? ilr det|tskir-net och priset för d.etn ¿u
viIl ha?tr de höl-l på ned 'thit, hitrt ochrrlåt bli, 1åt bIi" en lång
str:¡rcl men smeden måste ge efter för våld.et d.en cLagen. Han had.e inte
annat att göra d-en dagen än att hå11-a sitt då1iga lynne i styr och
att tänka på det d.är gamla ordet: rrBedrägeri har ald.rig räckt längre
ä.n ti1l d.et vänd.e tillbakatr, och trbec'rägeriet vänder tillbaka till
bedragarenrr. .

En dag d"å slusken tog sig en tur på hästryggen i smedens d,istrikt
några år därefter, händ.e d.et att hästen tappad-e en sko. Det var
att ge sig in i smedjan. Han kände inte igen smeien, men han käncle
mycket vä1 igen honom och det hade han skäl- ti1I.

rrVad. kostar det att ilu sätter en sko på min häet?rr sade han till
smed.en.

rrBevars den är inte stor, den kan ja$ sä1ja myeket biJ-ligttt, sade
han. ttSå mycket vete som jag kan räkna kornen av på fem minuter om
jag fördubblar d.em.tr - rrDet gär jag med pgtt, sade s¿Lusken.

smed.en bcirjade så här: trEtt korn, två korn, fyra korn, àtta korn,
sexton korn, trettitvå korn det á,r ett ãxo

Ett àxt två ãxs fyra ax, åtta àx¡ sexton ax, trettiotvå àxs det
ár en hanclful-l.

En hand.ful1, två närrar, fyra nävar, åtta nävar, sexton nävar,
trettiotvå nävar, d,et är en nek.

t I
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Ðn nek, två nekar, fgra nekar, åtta nekar, sexton nekar, trettlo-
två nekar, d.et ãr en stack-

En stack, tvä stackar, fyra stackar, sexton stackar, trettiotvå
etackar d.et är en l-ada.

En l_ada, två 1aùor, fyra l-ador, åtta lad.or, sexton lador, trettio-
två laiter, d et är en gård.

En gård, luvä gårdar, fyra hemm.an, åtta hemman, sexton hemman,

trettiotvå hernman, d.et är en by.
En by, två byar, lyra byar, åtta byar, sexton byar, trettiotvå

byar, d€t är en socken.
En socken, två socknar, fyra socknar, 8 soeknar, 16 socknarfl

72 socknar, det är ett baronl.
Ett baroni, 2 baroni, 4 baroni, I baroni, 16 baroni 32 Ìc''roni,

d-et är ett grevskap. ,

Ett grevskap, 2 grevskap, 4 8T. t I 8r. 16 8?. 32 gr. r det àt
hela Xire.

Betal-a mig a-LIt vete i Eire inom en vecka eljes har d.u dig sjäIv
att skylIa, men jag skaÌl efterskänka dig priset på den svarta

grlsen. rl

Slusken blånade och mörkna.de när han farur vem han had.e att göra
med, ty han visste att ha.n inte kunde kor¡na undan. Slutet på his-
tiran bl-eb att slusken kom undan för tvåtusen pund., men han aktade
sig för krokvà,gar och beclrägeri sen dess och till sin döcl.
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Död ntyr.

En fattig enfalclig men utan pängar utan ägoilelar vandracle en

gàng för 1èinge seda¡. i Museraicthe Ul tr'hIalnn. Han tlllbragte en

natt här och en micld.ag där och hos var och en var han välkommen.

In kal1 våt afton som haLrr vanclrade vägen framr kom ùimmall på honom

och h.an gick vilse. Den stackaren strövad.e hit och il,Ít til-l han

fick se ett ljus så cLär vid 11-tiden i Ðiarnaid 0'F.éagáins hus,

IIan styrde kosa¡r mot huset och gick in. Det är inte för mycket

sagt att han var utmattacl, genomvåt och stapplancle. Tjänsteflicka¡r
gav honom varm njölk och varm kväl-l-smat. Det dröjde inte 1änge

förrän han var pigg, högröstad (I-ivfig i tal-et) mr¡¡rter och börjad,e

resonera om na.ttens besvärlighet och hans livs eländ.a. När ha¡r hade

sagt al-lt d,et, pri-sade oeh tackad-e b.an husets folk för att ile had-e

hjäIpt och väinligt tagit mot honom och frågad,e om det fa¡¡rs någon

i huset som ku:rde säga fram rrDöilens äventyrtt. Skalden Séamas lTór

ÕMuinhreachain var där och fann mycken förnöjelse i hans mu::terhet.
Eusfadern viskade tilI honom och bacl honom hitta på något för att
till-fredsstãI1a d.en fattige marulens önskan.

I'Séamus Mór kan clen, och han skall 1äsa upp den för ossrr, sacLe

husf adern.
ttMå GuiL ge honom frangång!" sad.e den fattige marueen. rrTag av

era hatter al-lesannûanr medan han l-äser upp d-en!rl

Yad- gjorde Séamus arlat än återge allt vad den fattige mannen

had.e sagt sen han kom in, som föl-ietz
trDöd-ens äventyr nina hjärtans vänner här inne
Där d.en i kvälI blir läst cLär får man ett bättre sin:re.
Den kan jag väI och skal-l 1äsa upp d.en för Ecler

Läs var och. en för sin barnfloek d-en sen jag eCer beder.
Mycken vånda jag 1ed i vinterns oväder.
Kölden trängcte til-l nitt bröst och mitt hjärta
Yil-se gick iag i skumma kväl-l-en
Till-s fick syn på byn och trevliga kället
Stugan hos ORéagáin. Jag drog trötthetens suckar.
Diarnaiil O'F'éa.gâin cless husboncl-e hette
Máire Nf Chol1eáin så hette hans hustru

e
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* Atrl Ì; sor han-d-l ¿::: oro iem ]ran inte jag hu-gsa,

r-ien jaEt önslça.r hjärtlige¡. lycka P¿.t fol-ket.
i.:é:-glréad- iIí Buacha.l-fa heter fficlran i gå.rd.en

llon gicl,; i kaiten och m"iöfkade ilär d-e srlå- får'en
L jöfk bar lnon in och satte på. el-den.
liär cl en var kolct så 1¡rf te hon ner d en

sen b'l and- husets folk förcr.ele"cle hon CLen

C e vrltråni z skå'l a.r d ¡ f iek skå.11-a- sitt inre
tj-l1s ögonen rarúL som vid en begravning
el I er som hä-l-f ten av husets f ofk vore c-',öd-a¡rr

*
UN Ð

"Stopp, stopl!rr sacìe clen fa.ti;i-ge mannen. trÐen hLär ar en- sko jare!
Sätt på ere. nattav igenl "
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Fiskarens son oeh murudhachen. (S.iOtn¡¡r ).

,Åo llt r

Det var ett äkta per som bod.de på stra.recLen av troch lua nära
Béal .Á.tha au Chaortha.idh för längesen. De hade bare. en enda son.
Mannen var fiskare. Fisket lyckades ej tillräckligt för honom oeh

han pla.nerad.e att sluta upp med d.et.
Ðet bJ-ev så fattlgt ocb såiLan svält hos deih så att de måste sä1ja

den enda 1illa gryta ile hade för att köpa en bit mat. När de hacLe

ätit den nål-tiden sade mannen att han skuJ-le göra ett fiskeförsök
till i sjön och om det inte lyckades för honom så skuIle han för
alltid. sluta upp med att fiska. Så gjorde han också. Han gav sig
hastigt och lustigt ut i sin båt och fortsatte ti1l aftonen men

han hacle ingen l-ön för sin mäda. Då styrd.e han kosan mot hemrnetr

trött, uttråkad. och tu¡rgsint. När han styrde mot hamnen stack
murudhachen upp sitt hurnrd ur vattnet och skrattaite åt honom. Han

stannade oeh blev både förund.rad och häpen. Han talade med. hen¡re
och sacle att det fömoclligen var hon som hade vållst den otur som

hade vilat på honom hela tiden. Hon svarade honom att hon var iLet.
ItYarför har clu satt nig i en sådan vanmakt?tt sade ha.n.

Hon svara.d.e honom att hon hade sin avsikt mecl cLet och om han ville
lova henne det som hon hade att be honom om så skulle hans båt
bli fuIl av fisk innan ha¡r hunne 1ångt. På gnind av sin fattigdon
gav han hen¡r.e löftet. Den sak som hon begärde var att han skulle s ät-
ta sin son i skola tills han blev sjutton år gamnal och sed.a,n ge

honom åt henne. Han fortsatte med sÍtt fiske men han hade inte
hunnit 1ångt förrän han hade sin båt fu1l med fisk.

Han blev rik oeh han hade kor oeh hästar oeh allehand.a andra
härligheter alltsedan d.ess. Sonen växte upp ti1l en ståtlig man oeh
vad. han inte förkovrad.es i om da.gen förkovrades han i om natten oeh
han Ïrade inte anÌr.an sysselsättning (intresse) äin att vara på jakt
och strövtåg.

Ha.ns fader var både förargad och bek¡mrad. då han märkte d.en

utsatta tid.sfristen na.lkas då. den unge hjä1ten sle11e utlämnas til1
sjöfrun. Varken hans hustra el-lersonen vj-sste om vad det var för
ett bek¡rruner som tryckte honom och cle började fråga honom om saken.
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dag rusade ynglingen upp på loftet utan att famil-jen visste om

et. Då hans mor tänkte att det var borta på skolan han var, bör-
ja.de hon fråga ut fadren ang$,ende det tillstånd han var i. üär han
had.e berättat d.et för henne, så gjorde hon saken till- en strrrntsak
(Z ställd.e hon ti1l ett förskräckligt väsen on saken?) och sade
att de skulle ha dött av huJrger om han inte had.e varit.

Sonen lyssna.de uppmärksamt ti1l varje ord som kom u-r d.eras mun

och fick noggrann upplysning om dagen för nötet och om det öde han
sku-l1e få. Vad han gjorde var att ge sig bort frân dem sâ att det
inte skulle finnas någon upplysning om honom på nötesdagen. Han steg
tidigt upp följande. dag oeh tog med. sig den bästa häst ha.¡as fad.er
hade och d.rängen oeh en annan häst hos honom oeh tänkte aldrig åter-
vänd"a.

De la.de vägen be.l.;om sig tills mitt i skogen stötte på en herre-
mans gård. Då sade hjälten - det va.r d.et namn marl gav åt fiskarsonen
på grund av ha.ns reslighet och hans styrka - han tillsad"e sveianen
vända om hem. Svennen hade en mycket stor kär1ek tiIl honom och
harr sade att ha.n inte vi11e vänd.a on, och att har vill-e följa honom
till vil-ken plats han än vil1e begav sig. Oeh han höll på nred. att
be om det tills hjälten riktade sin bössa mot honom.

En skara. tjänare var den första skára han mötte vid. gård.en. Ha^rÌ

hade en enda fördel från havsfrun nänligen att hans fick a var fulI
av guld. och silver var gång han sta.ck ner sina händ.er i dem. lian frå-
gad.e tjänarna. vad- det var för slags fa.nilj som va.r i gården. De la-
lacLe om för honom att det var en herreman sotn ha.de tre döttrar som
bodC.e där oeh att de skalle gifta sig nästa d-ag oeh att han sjä1v
och de båda äldsta var på en fest hos en annan herrer.ârt. Han bad
dem taga h.and. om hans häst och d.et gjorde de. Han stack sin hand i
sin ficka oeh gav en näve pengar åt d.en som tog emot hästen från
honom. Mannen förund.ra.de sig över att få så mycket pengar och han
visade det för de aJtdra. Hjä1ten frågade vad han förundra.de sig
över.. Det han sedan gjorde var att ge en näve guld till var och
en av dem.

Sedan, minsann, lran d-et allt hända. att ha.ns häst fiek ans och
vård. Så gav han sig in i gården och d-et fanns ingen före honom
dár á,n den yngsta d.ottern och tjänare. I{arl talade om vem han var
och vad som had-e föranledt honom a.tt ströva omkring. Han behagade
Ìrenne utomordentligt och hon gav honom försk varje föda och gamm¿l

u N D
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u N o je dryek. Ha.n tyckte mycket om henr:.e och d.e förlova.de sig med.
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vara.ndra. Hon ta.laö.e om för ho4om a.tt hennes fader hade sä.nclt ut
en i$bjudan till en skara mân att samlas på en fest så att hans ä1dsta
dotter skulle ha rätt att göra det första va1et, den andra dottern
skulle ha det andra valet oeh att hon själv skulle ha det tredje
vaLet. Det vållade henne bek¡rmmer att någon av hennes två systrar
skulle ta hjälten från heÌine. Han sad.e henne att hon inte behövde
vara rädd ty han skulle hålla sig u.:rdan och skulle j.nte komma förrëi¡r
de båda äldsta ha.de gjort sina va1 bland dem. Han sacLe oekså att om

ha:r ej hade komrnít när de båda had.e valt ¡nëin att hon skulle be sin
far om respit så 1änge.

Följa.nde dag när d-e båda äldsta hade valt sig en man, frågad.e
fad.ern d-en tredje flickan varför hon inte hade valt sig eu. man. Hon

bad honom om respÍt för en tid (stund) oet fick d.et. Det dröjde ej
länge innan hon fiek se hjälten konma över fäl-tet på ryggen av en

röd häst, oeh hon sa.de till sin far att den är hennes nart, hurdan
han än må vara. Det fa.nns ingen jiánförelse mell-an honom och de båda
andra männen - så ståtlig och så stark var han. De tre gifte sig
och de hade bröIlop och. gi11e under en vecka.

Denne herreman ha.de tre öar ute t havet, och d.e hade gått ti1l
spi&Io utan g'*gn eller nytta tilI de vilda djuren som var på va.r och
en av dem. De båda. a.ndras män sa.de att de skulle göra slut på d.em

utan dröjsnå1. Det kom inte ett otd. från d.en stackars hjälten. 0i1eán
Uf hthaogáin, Ol-ieán Ui Réa.gáin, och Oil-eán Aodhgáin var narru3.en på
de här öarna.

De utrustad.e sina båtar vid sol-ens uppgång och gav d.e sig tillika
meal sina båda hustrur till 0i1eán lflra-ogáin. ]å det led framemot nid.dags-
tid fOtj¿e hjälteaoch hans hustru- dem i lugn och ro. Ðet var en rasande
tjur på den ön. Det första de fiek se honom förlorade de besinningen.
Skräeken ti11ät d.em ej fortsätta fävden. Ðe flydde och var halwägs
hemma d-är d.e mötte hjä1ten. Ilan frågade dem vad som konmit ät dem.
De bad honom vara klok och vända om, ty det skul-le vara. föga gegn
för honom att gå til-1 ka.mp med- djuret efêessom det sku.Ile döda honom
varken mer ell-er mi.nilre.

s.48
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uNe j , jag vänd.er inte oottrsade hjälten, t'iag ska1l gå not honom
l$

UND
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var han än nå bara.. När tjuren fick se honomr Bâv han från sig ett
ursinnigt vråt, sort drev honom och hans båt en mi1 ut i sjön. Ðet

vållade hjälten varken frukta¡r eller fara. Han styrde sin båt mot

ön oeh gick i lanð. Det va.r värdt att fara från den norra delen av

världen til1 den södra fcjr att se på strid.en; tjuren försökte döda

honom och han att död.a tjuren. Til1 sl-ut gjorde ha.n ett utfall mot

honom med sitt svärd- oeh gjorde två lika hälfter av honom uppifrån
och ner. lïär han ha.de gjort det grep han ta.g i hans båda horn, kastad.e

honom i sin båt och så for han hem mer: honom. När han kom hem bad

han sina svågrar gà och lyfta tjufen ur båten. De gick dit men de

ku¡rd-e inte rubba. honom ur stället. Då gick ha¡r själv ut, tog en hal-va
i var hancl och ka.stade d.en ti1l dem i gården. Det räckte tilJ- ett
halvårs köttranson åt husets hu¡dar"

Följande dag begav sig de båda xåtæasæ svågrarna til1 Oileán Ul
Ré.-agáin. En giftig vildgal-t var d-et som var dem till mijtes där,
och d.e måste skyndsant f1y för honom d.et första de fick se honom.

Hjälten mötte den då d.e flåsande av fasa var på hemvägen.
ttskynda dig hem!tr sa.de de ti1l honom. rrOm du inte aktar dig,

kommer d.u att få sota för d.et. Den där skulle förgöra.d-ig och d.et

gnrndligt ändå. r'

Han 1åtsade inte om att han hörde dem uta.:r seglade til1 ön och
fäste sin båt för år och d-ag. Så for de på varandra och det var värclt
att fara från det nord-ligaste i världen til-l det sydligaste av värl-den
för att se på striden, då vildgalten försökte få överhand. över honom

och försökte få överhandl över vildgalten. Ðå det led. mot aftonen
fann han i ett obevakat ögonblick tillfälle att klyva honom i två
ackurat lika stora hälfter ¡aed sitt svarcl, ka.stade den i sin båt
och så i väg med honom.

lTär han nådde herumet sade han till sln hustnr att springa in och
säga tÍ.ll de båd.a bröderna att 1ägga köttet i förwar åt hrrndarna.
Ðe ut, men det fanns ingen nöjlighet för dem. De kirnde varken lyfta
e11er rabba d.et, så tungt var det.

trlTi mina hjärtevänner! rr sade han till demo rrNi är d.uktlga karlar
och d.et är bra lön åt er att ge er vackra hustrrr[. IIan rusade själv
ut. Har tog en halva i handen och kastade den ti1l dem in på gård.en.
Det gav rikligt köttförråd åt huldarna.

Ðen tredje dagens morgon steg de tidigt upp och styrd.e kosa¡. ti11
0i1e án tll Aodhgáin för att den u.nge nannen inte skulle kurura säga

att d.et var han ensarn som had.e utfört ali-a hjältedåden" De tänkte

¡#r.
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N d rätt eller orätt att de sku1le ta den i besittning. Hjä1ten och

hans hustru seglade ett godt stycke fran på morgonen åstad ti1l sarnma

ö.
Då var det så att d"e båda. and.ra och deras hustmr kom dem ti11 ¡aö-

tes och d.en dagen hade de en mycket större brådska ëin någon aiLlLan d-ag.

De bact honom både vackert och vä1 att vända om - ty det var en väd-ur

där som skul1e d.öda a1la som skul-le kornma och alla som komnit.
ttJag vänder inte oûtt, sade han, ttJag skall ge mig i synhå11 för

hamnen, vad som än häncler mig.rt Som ha^n sagt så giorde han. Strax
rök Ïra.n och väduren på varandra, men de hade inte 1änge varit i striil
med varandra förrän han mect ett hugg av sitt svä.rd gjorde köttnat av

honom. på. vägen hem stack sjöfrun upp sitt huvud. til1 honom bre<ivid

båten.
ItJaså du är d.är!rt sade hon till honom.
ItJa. just det är jagt', sa-d.e han.
Hao gjorde inte ett dugg annat àn att gripa honom och dra.ga honom

med. sig ner i havet.
Ha.¡rs hustru segla.de hem i båten och efterson hon inte ha.de sin man

att Lagga väduren i båten så skar de båda andra den i stycken. Det

gav dem en underbar gIädje att det var sl-ut med- honon, så.som d-e trod-d-e

eftersom ha¡¡ va.r en bättre kark än de sjä1va och deras hustrur var
glada ty de va.T avuÍLdsjuka emedan d.e sjä1va inte hade en så förträfflig
och så stark oeh modig man';

Den staekars kvinnan tyngdes a.v all värld.ens dysterhet och sorg

och den natten blev hennes scjmn inte diup. lïästa dag gav hon sig
åstad till d.en plats clär hennes make hade ryckts bort från hen:re,

och clär stannade hon. Iion hade tagit med. sig tråd och fingerborg och

hon syd"de med. clem. Hon had.e inte 1änge varit där förrän havsfru¡
stack upp sitt huvucl.

ttJaså du är d"ärrt, sad-e havsfrun.
rrJa det àr jag red.antr, svarade henne kvinnan.
nFör hur mycket skulle du sälja de där sysakerna du har ti11 mig?rr

saile hon.
rrJag skal1 ge dig dem om du visar mig min ttanrt, sade hon.

s.51
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{ Havsf:rr¡r stack upp honon till henne. I'ieil ett väldigt språng som

inte var tungt, spra.ng han från henne in i hans hustrus båt. Men

han hacle inte förr g$ort det án havsfru.¡r satte en krok i ha.ns hustnr
och drog henne ner med sig.

Den stackars marrnen fick ge sig hem därifrån sorgsen och sörjanùe
och han fick inte en blund den natt."r. Nästa morgon avsvor han att
á.ta tvâ. mål nat vid. sarrma bord eller sova två nätter i samrra s¿il19

ti11s he¡e hade befrrüat sin hustru. Han gav sig åstad utan att stanna
förrän ha¡r ha.de nått Õstra Vär1den. Det första. lna.n gjord.e efter att
ha¡r hade gått i l-e.ncL var att skaffa en då1ig dräkt och ta. d.en på sig.
Det dröjde inte 1änge förrän han mötte en stor och stark lantman
som frågade honom om han var en dräng som sökte en husbonde. I{an

sva.rad.e ja. trÐet ver ju bra C.etr', saCe -la.ntma¡rnen. De kom överens
med varandra och bega.v sig hem.

Seda.n de stigit upp på norgonen, se.de hu-sbonden ti11 honom a.tt
han skulle valla boskapen, men nå.gra. jättars ma.rk gränsade ti1l ha.ns

eget områ.de och on nå.gon ko komme över gränsen sku11e den inte vidare
åte::nä.nda, eller om bara ha.lva kon komme övear stängslet skulle jättar-
sIå av den på mitten. Ha.n sade til1 honom att det han krävd.e av honom

var att h.àl,b korna från dem och han visade honom gräns êTÍLÐ.o

När korna ha.de blivit mjölkade på norgonen, drev han dem til1
grãinsen och tog med sig spad.e och skovel. Husbonden sa.d"e till sin
hustru att lycka.n hade varit med. dem om inte den sam¡ia som a.lltid.,
d.å de träffat på en så.d.an dräng, ty han tänkte att det var för att
ftirstärka grËinsnuren som han he.de tagit med. sig reoskapen.

Det första som ynglingen gjord.e var a.tt göra en öppning i gräns-
muren och d,riva in korna på. jättarna.s mark och sträcka ut sig därborta.
Det dröjd.e inte }änge förrä.n den store jätten med d.e två huvudena.,
de två. topparna, de två lå.nga feta reka halsarna rusade fram till-
honom.

ttVet skäms ditt fula, fattiga fä frþ"n Eíre!rt sade han3.. r'.6.r du- inte
oförskämd nog e.tt ha panna att driva de där korna. över gränsen ti1l
mig? Stort stycke kött är du och liten såsen a.v dig hos mig nu på
fläcken! Vilket vill d,u helst hård häftig brottning e1ler stieka meil.

skarpa skurad.e svärd und.er och över revbenen?rl

å
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a rr3evars jag vil1 helst brottastr, sade yngllngen. Strax for de på
ara:rcLra och det var värctt möclan att fara från norra delen av världen

till d.en söd-ra för att se på,de båda. De gjorde mjuknark av hårdmark
oeh hårctmark av mjukma.rk och det växte njukarfina, raka ekspön upp
frå.n den plats där nellanru.urmen mell-an d.eras tâ.r.

Då det 1ed. frain på aftonen kom den 1iI1a röd.bröstan fram tiIl
ynglingen och saile: rrAck, du stackars hjäIte från Eire! Ge honom ett
ryck och sätt honom på hans Iänilben!" Så gjorde han också. ttGe hon.om

ett ryck til1 och fäl-l honom fullständigt!" sa.de han. Det gjorde ha¡r
raskt, ty han behövde bara höra ord.ets viskning.

Därpå svängde han sltt svärd och högg huvudena a\r honom. Han fick
sig en bunt (ett knippe) av spöna och gjorde ett par vidjor av dem.

Han fäste dem på huvudena och hängde den på ett träd. Han tog kroppen
oeh lacle den so¡n bro i öppningen som han hade gjort i gränsmuren,
under kornas fötter.' När han hacle gjort allt d.et, körde han hem korna och d.e var nära
att spricka arxaÏtxx$iûfkxa så nätta voro d.e och deras juver i fara
e.tt sprieka av a.11 njölken. I{usbonden giek och väntade hela dagen
oeh trodde a.tt ingen enda ko skulle vä.nd-a tillbaka ti1l honom. IIan
blev förskräckt dâ lnan fick se vad ha..n hade utfört för ett dåd och
fruktar¡. lät honom inte gà nára honom.

Nästa morgon gav han sig i väg med spade och. skovel på axeln,
sina kor franför sigr gjord-e en. an-nan öppning in till en an^nan åi:eg och
drev in korna i ilen. Han hade inte varit där låi¡rge förrän en stor
jätte ned tre huvuden, tre horn och tre halsar, långa, feta, raka,
rusade fram ti1l honom.

(FOr att göra berättelsen kort om striden så dödade han tre jättar
på sanlra sätt tre d,ar efter varandra.)

Den fjärde dagen drev han sin husbondes kor in på jättarnas mark.
Det dröjde inte 1änge förrän det rusade fran mot honom en stor vild
häxa med sju h.uvrzden, sju horn, sju halsar, 1ånga, feta, raka och
vasst hår stod fotslångt ut omkring henne som piggarna på en igel-
kott.

trVet skäms ditt fu1a, fattlga fá frân Eire!rf sade hon. I'Yad har
fått dig ti1l att d.riva. de korna över nin gräns? E1ler vad är det
för ett il1dåd d.u har begått? Ðu har dödat mlna tre söner som alltid
va brist på trä har tagits ur vaggan!$

fl trr{l:33
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U uo Ean svarade henne a.tt om de hade vel-at 1åta honom vara i frecl,

så sl.luIle ha.:r inte ha. brytt sig om dem, oeh att clet nu inte fanns
någon bot för det.

ttJa., ja, vilken död vi1l du välja?rt sade häxan.
t'Jag tänkerrr, sade ha:r, rratt det skulle vara tillräckligt fõr mig

att stå vid det där träd"et där, och att du körde genom mig de d.är
piggarna på dig och på det sättet dödade mig.

Han gick oeh ställd.e sig enfaldigt vid träclet. Häxan rusa.de fram
för a.tt göra slut på honom., men han gjord.e raskt ett språng åt sid-an,
när hon var honom nära. IIon had,e en såd.an fart e.tt hon llörCe piggarna
genom trädet. IIon had.e inte förr gjort det förrän han sprang på andra
sidan oeh nita.de fast dem. Då bad hon honom så njukt oeh så hårt att
inte döda henne. Ha.n svarade att han inte skulle göra det om hon gav
honom sitt trollspö el1er att ta.!a om var hon hade det. Det talad.e
hon om för honom, hur svårt det ä.n var för henne. Han j-n oeh fiek tag
i trollspöei oeh dessutom guldet oeh sil-vret.

Med.a:r han var för att söka trollspöet dog häxan. Det gjord.e honom
till here över dalen och allt som fanns där och d.e and.ra. j'tâttarna
och folket var full-t belåtna med honon (det). Han drev åter hem korna
oeh sad-e ti1l si-n husbonde att villkor var uppfylld.a och begärde

sin 1ön. Den fick han rned. glädje. Därpâ sad.e han till sj.n hu-sbonde
att han inte behövde vara ängskig vidare för att korna skulle Så
över gränsen, att jäþtarnas mark tillhörde honom själv och att han
inte behövde bry sig om dem.

Ðärpå gav han sig i väg rida.nde på. en häst och med fina kläd-er på
sig oeh vägen öppnade sig för trollspöet till ha.vsfruns gård. Havs-
frun fick se honom konma och trodd"e a.tt det var en av jättarna som

kon på. hästen oeh s tya.x ga.v hon sig åsatd för att välkonna kææEE

honom. När hon förstod vem hon hade framför sig vände hon om oeh fiek
gården att snurra rund-t. Hjä.1ten passad.e på til-ls han fick se ett
stort fönster och gav sig in genom det med ett språng. Då satnnade
genast gården. Ilan död.ade Havsfrun oeh tog med sig hem sin hustru til]
jättarnas gård. De levde lyckliga till-sammans sedan dess till- sin clöd.

ft uH/: 5TI
mlr

*

s. 56



,?

z
f¡ro

tl
fr bq 

^:35

De löjlisa små männen ( gubbarna) .

Gärdessmygarna och rovan.

Ðet var en gång ett gammalt par (gärdesmygar) och deras tio u::ga
söner som bodde d.är österut på Storskogen (Coift Mór). Ðet var ingen
av sönerna som var utan särskilt namn. Här är d-e: lffinar (¡nman),
Dónhar (lvå.nan), Triomhar (rrînan) , ff"*nut (¡yq*an), crl{:.$ûhar (Fen-
nan), séamhar (seman), seacnfi'ar (sju¡nan), Oehtrnhar (trti¡ran), Ilaonhar
(triman), Dea.chmhar (rinan).

En slug ra.sk, flitig, tidigt verksam liten kvinna, d-et var d.eras
mor, men sådan va.r inte fa.d,ern, en slarv till likgiltig och l-at dag-
drivare var han och t'han skull-e ha sovit till mjölkningsdags om korna
ginge i fållalt. rt

En ka11, ruskig frostdag under den mörkaste tiden pâ ê,ret, steg mo-
dern tidigt upp för att 7-age raorgorunål ti1l fanJ.ljen men hon ha.de inte
en bit i köket att laga. d.en av. Pojka.rna rusade utan dröjsmål ner för
trappan efter henne. lilär d.et va.r tid för d-em att få frukost så. sår'
d.e inte ett dugg på bordet framför d.em. Ðe gjord.e su-ra miner och
blev missbelâtna och började knota. Mod-ern ropa.d.e upp ti1l fadern och
sad.e:

rÐu är ännu kvar i din säng och både dina stackars barn oeh d.in
maka är hungriga och törstiga. Ge dig ut och skaffa oss något, är
du snâ1l! "

rrYädret ä.r för rusklgt. Vem skulle kunna länna sängen en sådan
morgonrr, sa.d.e han. r'Och en a.nnan sak! Det vore väl rimligt att de
där la-tmaskarna ti1l söner d.u har sku11e kuri:ra göra d.et eftersom
de äro unga. T,et ärffonstiga söner som många kvinnor brukar na.tl

trJa visst är de konstigart, sa.de modern. I'llaturen bryter fram ur
kattens ögon. tt

rrÐet har du rätt it', sad.e han. ttoch det är så sant att barnen
blir som de blir lärd-a! ".

t'lystrtt, sade hon, ttså inte närmsta granne hör det, han sor rlu
tjattrar (tcv:-ttrar) på sin kvist över att han sjä1v och hela ha¡.s
fanilj har fått god mat! "
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t 0
s.57

f., '

_*&
{-*



-2- ' fttr.trtr36',
rå h'/

Den rösten ita:r ne.n(i kista¡ntt, sa.d-e hanrrroch då den n¡ra. dagen inte
Ikonmit, vore Cet riktigare av honom att inte driva bort sömnen

c \:: . ;./rq
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rrBevars! nÍå Gud m.ed barrnhärtighetens öga se ti1l nig!" sa.de hon.
ttJa.g vet inte vad som förblinda.de mig att jag skul-1e ta. en sådan
stol1e som d.u, när det fanns så många duktiga karl-ar som vi1le gifta
sig med mig. tt

$Vi skall inte beslå. d-ig ned 1ögnt', sad.e han. lrHar du nånsin hört
d.et här ordspråÌcet: I'Du yngling, tag bekSrmren til-ls d-u gifter dig,
men sen kommer d.u ald.rig att få ror' , och det här: trlngen fest utan
stek och inga besvär förrëin gifteruålett'.

trDet är nycket fåfängt prat i din skalletr, sade hon. 't0m d.u inte
stlger upp ur sängen, skall vi få dig ändrad.. rl

rrGrä1 är bättre än ensamhettt, sade han. Så steg han sa.kta och sö-
ligt upp och lagad-e sig ut genom dörren och gnolade den här ¡ael-odien:

"Å maka och barn och spinnerock!
UiüL u11, ett par pund., ospunnen dock!
Två dar ligga.ndes, på norþonen opp!
Iiå Gud mig befria från allt hennes pock!tt

Han had.e inte gått långt förrän lne.n trátffade på en rova. IÍan grep
fatt i d.en. Han gjord-e ett ryck f,ör a.tt draga upp den, ett ryck för
att bänd.a upp den, ett ryck för att få upp d.en, men inte kr¡¡rd-e han
d.raga, dra.gga, e1ler driva upp den. Han stack lillfi-ngret i sin mun

och vissla-de på hjä1p. Strax kom Enman ut!
Ennan grep fatt i sin far och hans far grep fatt i rovart.
De gjorde ett ryck för att ha den, ett ryck för a.tt dra den, ett

i¿t;yck för att ta. den men de kunde varken rycka el-ler d.ra den, knycka
eI1er ta d.en.

De skakade slna huvuden (på huvudskålen), slakade greppet i kå1en
oclr ga.v til1 tre mjukarljuva Toner (f ) (rop?) (synfonier) av landets
melodier för a.tt be om mer hjälpa.re /sä.11skap (skara) till injáIp/ att
draga upn rovart. Ivårnan rusad.e ut!

Tvåman grep fatt i Enman, och Enman grep fatt i sin far och fadern
grep i rovan. De gjorde ett ryck för att ha den, ett ryck för att d.ra

Etr\-den, ett fiek för att ta d.en, men de kunde'varken rycka eller dra
den, knycka eller ta den.

Ðe skakaile på hvuvudskålen, sla.kacle greppet i kålen och gav ti1l
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mjuka ljuva s¡rmfonier ev lendets melodier för att be om fler
hjälpa.re att dra upp rovað. Ut kom Fyman!

Fyrman tog i lreman, Treman tog i Tvåman, Tvåman tog i Enman oeh
Enman tog i fadern och fadern tog i rovar.. De gjorde ett ryck fiir
att ha den, ett ri.ck för att dra d.en, ett ryck för att ta den, men

de ku¡rde varken rycka. elJ-er dra den, knycka eller ta den.
De skakade huvud"skålen, slakade taget i kålen oeh gav till tre

mjuka ljuva s¡nafonier av land,ets melodier för att be om fler hjälpare
att dra upp rovan. Ut kom Femman!

Timan, tog i Niman, IViman tog i .Â.ttnan, Åttnan tqg i Sjuman, Sju-
man tog i Sexman, Setoran tog i Femma:r, Fenman tog i tr'yrrean, Fy::nian
tog i rreman, Treman tog i Tvåman, Tvåman tog i Enma¡r, Enman tog i
faclern och fa.dern tog i rova¡r. De gjorde ett ryck för att û¡ca ha den,
ett Þnyck för att dra den, ett ryck för att ta den, men de kunde
varken rycka el1er dra den, knycka ell-er ta den. De skakade huvucl-
skålen, slaka.de taget i kålen och gav ti1-l tre mjuka, ljuva symfonie r
av la.nd.ets melod.ier för att be om mer hjä1pare för att dra upp rovan.

Ut kon den liIla gumman!

Ðen li1la gr.mman tog i Timan, Timan tog i Niman, iiiman tog i Í.ttman,
.Â.ttman tog i Sjuman, Sjr:-ura.n tog i Sexman, Se:oaan tog i Ferrnna"n, Femman
tog i Fyman, Fymoan tog i Treman, Treman tog i llvåman, Tvåman tog i
Enman, fnman tog i fadern och, fadern tog i rovart. Det var en Gucls nåd.
att d.e lyckades dra.ga upp Cenþeh den morgonen hur kall d.en än var så

þ- 
e --5r- --ä ---

haiLe (varm mat.
rrlet är bättre ha. en hendfull- kvinnor än en spannfull karlartr,

sade den lill-a gurnman. rtKvinnor är fogligast efter starka. ordrt, sade
gubben.

ïngen kraft förrän man enast' sade sönerna.
Sen dess var det inget grä1 el1er gna.t eller grämelse dem emellan,

utan de levde god"a och glada tÍll samnan utan törst, utan bitterhet,
utan hunger.
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0scar Mac Oisín.

3n da.g då fianna gick på ja.kt oeh djurfångst, lämnade de Oisín att
se efter kungsfårciens folk (hushåltet). Det dröjde inte J.ë,nge förrän
det kom in ti11 honom en vild häxa från något fjärcan land.

De hälsade varandra, och hon fråga.de honom om han ville spela ett
parti. Ha.tt svara.de ja. De hade inte 1änge håIlit på att spela förrän
Oisfn förlorad.e. Han fraktade att hon skulle lägga på honom någon
svår dom, såsom såclana brukad.e, oeh han bad henne säga sin dom,

sftsøm.innan d"e spelaö.e mera. Han var inställd. på a.tt ta revanch på
henne om d.omen skulle bli svår. Den dom hon gav var att han skull-e
gifta sig med henne,

ttVet skäms! Yem skulle vilja gifta sig mec en såda¡r som d"ig?tt
sad.e han ti11 henne. Llen det fa.nns ingen annan utväg för honom. Ðe

gifte sig och levde lyckliga och ¡¡6jda ned varandra en tid framåt.
De fiek en son som de kallade oscar. ITär Oscar blev ungefär ett àr
gamnal, tog hans moder honom metl sig bort till hennes faders lantL.

Den gåva Oisín gav till sin son var hans eget svärd, där hans naltrn

stod skrivet i ogham. När modern nådd.e sitt hemlancl¡ kade hon svärilet
i omsorgsfullt förvar. Oscar vill-e när han had.e komrnit ti1l förstån-
dets ålder, hà reda på vem som va.r hans far. Hans mor talade emellertiil
hit och dit med honom (försökte bara göra undanflykter). Men det till-
fredsställde inte 0sear. ITär hon inte ku-:rde konma undan gav honom det
tillkänna så att hon gav honom hans fars svärd.

Nästa morgon rustade ha.n si$, styrd.e kosa¡r mot Eire och hade sitt
svärd. i sin skicla. Den första han nötte va.r en koherde och han frågade
honom vad. fruktatt var för något.

ttDet vet jag minsann intetr, sade d-en stackars herd.en.
nOm d.u inte tala.v om det för nig, Ïrugger jag huvudet av digrr,

sade Oscar. Iia¡: ku:rd.e inte tala om det och ha.n måste lida" Han mötte
en andra herde oeh det gick på saÍ)ma sätt med honom. Den tred,je herd-en

han mötie sad.e att han trodoe att det bodde en man i huset där borta
som sku1le kurrna tala om d.et för honom. Han fick frihet att gå.

t! m
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I Oscar gav sig därifrån ti1l huset. I,n bister ovänlig gubbe som

kallades Riddaren utan htrr uta.n skratt, var det som ha.n fann framför
sig därinne. Ha.n h.älsa.d-e Riddaíen och frågade honom vad frrrkta¡r var
för något. Rid-d-aren svara.de honom att oe ha:r stannad.e hos honom tilL
mo¿gonen Bealtainedagen (1rsta naj) så 9ku11e han få veta det. Det

kømxirtøxenxuøxgøtîxsø¡aximtexsøæxtutex0søarxrøsaúexrtxpåxgåxúsp't&øø&x
sknlle konma en ha.re ut på fäItet (gårdsplanen) och den skul-l-e )ãra
honom det. Det kom inte en rnorgon som inte õu"t" rusad.e u-t på gårds-
planen för att se o.m han skul-Le fâ syn på den. Det lyckades honom till

lr,pv
sl-ut oeh-þasað.e in ivrig att Riddarehskul-le ge sig att förfölia d.en

til]samman med honom. ttJag har minsann redan sett den och d,et är nog

för migl , sade Rid.daren.
Det ha¡. gjorde \rar att gripa tag i Ridd.aren och s1änga upp honom på

sin rygg och rusa efter den. Det var mot ett hål- i en l-ios som haren
stryrde kosan. Just som han for in i hålet högg Oscar ett styeke (två
fingrarr €r nypa full) av skinn och kött av dens baklår. I{an in efter
den oeh han fick se en garûling sitta bredvid. elden i en vacker gård sotn

var där. Ha.n genomletade huset rnen misslyckades i att fâ. fatt t haren.
ItHar du sett ha.ren som kom in d.är all-d.eles nyss? sad.e han til1

gubben.
ttlTe j min vän, det l:rar jag inte", sade gubben.
Ha¡e fick en stark missta"nke ti1l gubben och befal-lte honom stiga

upp från sin plats. När han tyckte }'an vat för trög r.red att resa s1g
tog han tag i hans ka.I-ufs och lyfte rirpp honom från ha.ns sittplats.
Stolen va.r d.å full av blod efter honom. r'Ðin usling! t' sa.d-e han till
honomilr oü jag ha.de tagit d-ig nyss, skuI1e jag ha förva¡ad.fat d.ig ti1l
en haretr, oeh så. rusade ha.n på honom för ett d.öda honom.

t'Rã.tteligentt, sad-e gubben till Riddaren, I'skulle du få parC.on för
mig Iil:som ja.g förut ha.r fått det för dig.t'

let var på det viset att två söner ti1l Riddaren hade oödats av
gubbens sõnerroch honom_ !jälv ha.d.e de 1ämnat utan hår utan skratt.

Ridd.aren lät inte $S9*fiÊø lf:- d.ödad. Gubbens båda. söner var jättar
och de var den dagen ute på jakt. Inom kort fick då se d.em konma in
och var oeh en av d.em ha.d.e en vildgalt på axeln. Det var husets regel
att d-en som var först att he. sin galt f1ådd oeh. uptäten, han skulle
kunne. d.öda d.en and.re (Ae övriga)(?) Jättarna blev häpna när de fick
se Rid,deren därinne och Oscar i hans sä11skap.

j,.ffi,¡i*i
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De unga jättarna och Osear började flå galta,Ttta. Rid.daren steg
UN sakta och söligt upp men Oscar sad.e til1 honom att han skulle 1åta

honom \îe.Ta e11sam om saken. Hans e$en galt oeh Ridüarens hade lagts
und.a¡ av Osear inna.n jättarna hacl-e ätit hälften av sln a.ndel. Hart

rusade på dem och d.ödaô.e den bå.da och det tog inte lång tid för
honom. Ha.n hade lust att göra sa.mma, sak mecl d.eras far, ttNei gör ej dett
min son!trsade gubben ti1l honom, I'så skall jag väcka upp Riddarens båda

söner så. raska och karska som de någonsin varit.rr0scar sad.e til1 honom

att göra detrså skulle ha.n inte bry sig om honom. Det första han hade

gjort dem levande s gê.y RidCaren ti11 ett gapskrat.t. S¿', styrd-e allA
fyra kosan till Rið.Carens hus och tillbragte d.är en angenän tid. Ridda-
ren bad. att Osear skulle stanna för alltid, men det vil1e han inte alls.

Så begav han sig till fiannas boning. De va.r ute på jakt. lTär han

såg sig omkring fick han se att Gol1s sköId häng:de överst, Fionns skö1d

und.er:.dten och Oisíns sköld ned-erst. Det han då gjorde var a.tt htinga

tr'ionns skö1d överst, Oisíns u¡rder den och Go1ls sköld underst. Sedart

gav han sig ut för att pronenera över fä.lten till aftonen. När fianna
kom tillioaka¡ ga.v Go1I a.kt på. den förändring som ha.de gjorts raed skö1-
d.arr1.a. Hans misstanke fö1l på kvinnorna. Han tänkte d-e had.e gjort det
av illvilja mot honom. ÏIan dröjde inte til1s mid.dagen ha.d.e ätits ned

att hänga dem som de hade varit förut. Idär d.e hade satt sig ti11 mid.dag

kom Oscar in till den. De troö.C.e att han var en yngling som kom för
att lâra sig strid.skonst. Det första ha.n gav akt på var stt sköldarna
hade bytts orl.

ttiir du inte fia.nna.s konung?rr sad-e han ti1l Fion¡r.
rrJo min sonil, svarad.e Fionn.
rr0m du det ärrt, sade Oscar, ttvad ä.r det som 1åter GoIIfl sä.tta sin

sköld över din?rl' trJo, min son, det är emedan han förtjänade det i striden vid Ceis
Coranntr, sa.de Fion¡r.

rrDet ska11 inte vara så vidarêtt, sad.e Oscar och gick bort och änd.rad.e

om deras platser.
Goll rusade fram ti]l honom och d.e kom i strid. med- varand.ra. Fionn

steg upp och stiftade fred- mellan dem. Han var rädd att gossen skulle
konna till skada. Han sa.de ti1l dem att sätta sig ner oeh äta sin
middag. Allteftersom var oeh en hadè gn€t av sitt ben, ga.v han det
ti11 Go1l, ty benens'má,rg skulle komna på hans lott alltsed.an Ceis
Coranns borg. Det första ben som kastades till honom grep Oscar nitt
på det och Goll tog fatt i båda änd.arna på det. Var oeh en tog så mycket
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benet som hans grepp var om. De msade åter upp ti1l vreiler men

ionn å1ade clem att göra upp saken mecl en brottningskanp nästa d.ag.

Ingen av item sov fr{Qt clen rfatten. De steg upp vid solens uppgå:lg

utan Fionns vetskap oeh angrep varandra. När d.et berättaôes för Fionn

att tLe var i stricl, ruÖacle han ut efter tlem av fruktan att de skulle
göras något orätt mot gossen. Då kon GoI1 in genom clörren emot honom'

ttDu Goll! har ni brtttats?tt sade Fionn.
ttJa, det har vitt, sad.e GoIl.
f'Ðu Gol]-l 'àv gossen stark?fi sade Fionn.
ItDet kommer han att blit', sade GôL'L.;.

ttDu Gol-l! Hur 1ëinge skulle du kunna stå med det grepp han tog i
dig?rr sad.e Fionn.

ttSå 1åinge som medan man går ruldt om gårtlen och skynclar bra! tl

sade Goll.
Sionn skyndad.e sig ut och mötte gossen som gick och kastade fÍ:rger-

stenar ( Skeeting-stenar) .
rrEör du pojke! Brottades ni?fr sad.e Fionn.
[Ja dårr, svara.cle po jken.
ItMen pojke! Är Go11 stark?rr sade Fion¡r.
ItDet var ha^nrt, svaratle gossen.
frMen pojke! hur 1änge skulle tlu kr¡¡¡ra stå för det grepp som ha¡r

tog i dig?rr sade Finn.
ttîills jag blev sönnig e1ler hungrigrr, sade gossen.
I'ionn slrynttacte sig in och gossen efter honom och hacLe sitt svärd

ttraget. När fíanna såg namnet på svärdet, då visste cle att cl.et var
0scar som var hos d.em. Go1.l måste seclan cLess låta sköldarna vara på
det sätt som gosõen haÕe orclnat dem.
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S Storstre11en.

Det var en gång för längesen en änka som hade en enda son oeh den
lades för Storstollen. Det kom en snövädersdag oeh hans mor sände

a.tt söka efter getterna, oeh hon gav honom en kappa att ta på
sig ti11 skydd för kölden. På he¡rvägen fick han se en gol1án (bautasten)
men han trodde att, det va.r en malro Han tyckte syntl om honom och hängcLe

på honom kappan så d-en lnte skulle förgås. När han kom hem frågad.e
hans mor honom va.r han hade gjort av kappan. Det ta.la.d.e he.n om för
henne.

rrVet skäms, du stoIle!" sade hon, I'Spring tillbaka och ge mig min
kappa kviekt! " När han kom till gollánen, hade vinden blåst av den
kappan och stenen var inJröljd i snö. He.n började kräva godtgörelse av
gollánen och sade tilI den att lämna från sig hans mors kappa och
det genast. Iiär han inte fiek något med.givand..e av den, blev han ond,
satte axel-n emot d en oeh slog onkull d.en.

Ha.n fann en kruka med guld under gollánen oeh d.en tog ha.n ned sig
hem tiIl sin mor, och. jag vi1l lova att ka.ppan sed.an dess inte vållade
henne nâ"gra. bek¡nnmer. land.lorden som ägde jorden stötte på go11ánen
seCan snön små1t bort. Ilan fann närket efter krukan där och några guld-
mynt. Ha.n träffade stollen och frågad.e honom om han hade sett någon
slå onku11 gollánen ell.er te. gu1d.et. Stollen sva.rade att det var han
som slagit kull den och tagit guldet.

rrAck, var har d"u det?rr sa.de han till stol.len.
rrDet är in¡e i lristan hos min morrr, svarad.e han.
t'Kom med då så du får ge mig det, för det var mitttt, sad.e l-orden.
1'[är d.e kom frarn til1 stugan, sad.e ha.n til1 honom a.tt ta upp det

å.t honom. ItÎag det självt' sad.e stollen.
ITär ha.n böjd-e sig ner för att ta. d-et, tog stoflen honon i benen

kastade ner honom i kistan oeh lä.mnade honom där och låste kistan
ti11s ha.ns mor kom in. Ifär mod.ern öppnad-e Locket fann hon herremannen
kvävd och död. De l-yfte upp honom och keste,de ner honom i ett hål,
När stollen ha.d-e lag'i, sig och son::at, Cöd.ad.e hans mor en bock och 1ad.e
den i det håIet där hon hade lagt den döde hernn. I,:an:ren lyfte hon upp
och lade honom i ett a.nnat hål.

När herremannen inte kom til]bâkar gick man ut för att stika honom.
En av de som sökte honom träffade på stollen och fråga.de honom om han
hade sett honom någonstarls. Iían sva.rade ja, och att han själv och hans
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,* mor hade död.at honom och lagt honom i ett kärrhål. rtKon med och visa
oss hå1et ! r sad-e ha.n. ])e gicir f ill hå.Iet och bad stolle ta u-pp honom

ti1l d.em, så ett d.e skull-e slippa blöta ner sig själva.
När ha-n stack ner slna händer, så d.et första he:r fick tag i var

bockens horn. tfHör ni-, ha.d-e er ?rusbond,e horn?rf sad.e han och drog upp

den ti] l- d.en.

De körde bort honom och sade att han inte hade fått något falskt
namn.

ITär mod.ern fick veta vad han had.e gjortr gâv hon honom lite pengar

och sade ti11 honom att ge sig i väg och a,ldrig mer konmna ti-'l lbaka.

o
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a.c6e, SbLai th (31o¡nsterpåf åge1)

Det va.r en kung i Eire för Iängesen oeh ha.n hade tre vackra clöttrar.
De hette Gile na gré1ne (So1gla.ns). lïaise 3an Eireann (StcOnfieten b]and
Eires kvj-nnor) och Pea.cóg Bláith (Slcnsterfågel). ltä.r de vuxit uppr
dog dera.s mor. Fadern byggde ett torn åt dem och se.tte in d.em där och
de förde d.är länge ett angenämt liv. Så. fick fadern lust att gifta om

sig. Hæt tâ.tsa.de j-nte om för sln andra hustru a.tt han förut haft hustru
eller ba.rn men ha.n brukad.e sänd.a. mat till sina. döttrar henne ovetand.e.

En d.ag giek hon ut att promenera utanför slottets port och så råkad.e
hon fal1a ornkull då. hon gick förbi ett hus som 1åg vid börjab av vägen.
Då talade en gumma, som var inne i huset, och saôe:tt}lå du få vad du
förtjänar!rrHon gjorde sarrma promenad följande dag. Hon föll på sallma
vis och kvinnan cLärinne sade: ttûå du varken ha rast el-ler rol|tNär hon
gjorde sarnÍIa tur den tredje dagen, föll hon omkul-l och slog sig och kvin-
nan därinne sa.d.e,elL ànnan,''ou.d önskan för hen¡re. Hon rusade in ti1l
henne och frågade henne vad- som förnådde henne att komma med förbannelse
och onda önskningar på d.et sättet.

rrJorr, sade gu.llnan, rrden hustrun som var före dig oeh hennes tre
döttrar de var alltid vänliga, frikostiga. och snä.lla och i-nte som du.rl

Drottningen blev ursinnig då.hon hörde om de tre döttrarna som var
i tornet. Käringen sad.e til-l henne att om hon vil1e ge henne en god

belöning så. sku-lle hon bota den saken.
'rVad- slculle du vil ja ina.? sade d-rottningêrro
rrl'rltt horn ûrllt ¡aecl smör och min ullsax full med u11rr, sad.e käringen.
trHur rnycket ar õ.et?tr sade drottninélen.

. .rrså mycket smör som görs åt konu¡lgen under sju år, d-et är mitt horn
fullt, och så. nycket ull som klippes åt konr¡¡rgen under sju år, det ë,r
min uIlsax fu11rr, sade käringen.

ttDet skall du fått, sa.de drottningen. KäringeÌÌ gav henne en glömske-
d.ryck att ge honom när }:an på kvällen slír-Ile 1ä.gga sig att sova.
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Ut¡O Hon ga.v honom glömskedryckenroch l.om inte vidare ihåg sina d-öttrar.
De had.e det i1la stäl-lt för si€r u-tan att få mat el-l-er C.ryck el-l-er klä-
der. De va.T en Cag uppe i toppen på tornet och de plågad.es svårt av
hurrger. De band ihop ellt vad. de ha.de av dukar för att se on d-e skulle
vara i stånd. att nå marken med deras hjäl-p. Péacog Bhláith satte en

slynga (rä."nnsnara) på dukarna u¡.der Gile &ø. na grei.nes skuldror oeh
hon firad-e ner henne till marken utan skad.a. På. sanma sätt släppte
hon ner henne tiÌ*>øarnkemx'. IHaise' Eån.Eireann. Ifon var sen ensam kvar
d.ämppe utan att någon som kusrde fira ner hem:e. Hon sad.e til1 sina
systrar a.tt hon skulle hoppa ner och ba.d d.en ta mot henne när hon kom
ner ti1l marken. På d"et viset lyckades hon komma ner oskad.c.

En rönn växte i närheten och den kraften fanns i ¿Bii"do* växte på
den att va.rje fl-1cka som åt tre stycken av d"em sen hon fastat från
midnatt skulle få uçpfyl-ld vil-ken bön hon ville. De båd.a L11d.sta be-
gärde att en kuagason skulle kon¡na oeh fria till d.em, oeh de kom.
Âttfotairunden var vad Péacog begärde. Det fa.nns ingen man i hela vär1d,en
som var bättre än den hunden, men en vil-d häxa had.e förtrol-lat honom
så att han om d.agen brukade vara hund. IIund,en kon på kvällen i gestalt
av erL fint kläd.d herre och de'gifte sig.

De 9av sig på väg tillsam¡tan nästa dag, och de färdad.es så till de
kommo tù1l en gård. trGå in därlt, sade ha.n till hennerroch be a.tt fâ

stanna där, och om du inte får det så be fOr Åttfotahund.ens skull. Då
får du det. ÏIon in och d.e vägra.d.e henne. När hon bad fcir Åttfotahugrdens
skullr hälsade de henne välkon¡oen och satte på henne fina kläder. Efter
att ha tillbragt en god. tid där, for d-e vj-dare tills de kom til1 en
annalL gård. Iär var det sartraa historia. I den tredje gård.en dit de
kon föddes en son til1 dem. Péacog ha.d-e inget annat intresse än att
vagga sitt barn i en silvervagga.

Ðet blev en mycket het d-a.g och in kom till henne en lång grå hund.
och tu:rgan }:ängde ut ur mu-nnen på" den av tcjrst. ilÀ du stackars 1ille
hri:rd.lfr sade hon, t'du är så uppgiven av törst, och on d.u vill 1ägga din
tass på den här vaggan och hålla d.en i sâns skall jag ge dig något
att drlcka.il Hunden sprang ti1l vaggan och börjad.e vagga den. När hon
kon tillbaka ned något att dricka, ha.de hunden sprungit sin väg och
tagit barnet med.
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Ðe fick en son til1 och samma sak hände honom. Det tredje barnet
de fick var en cl.otter. En da.g,då nodern vaggad.e henne i vaggan kom en
annan hund mect tungan hängande ut. Då kv'innan skuIle gå ut efter något
att dricka â,t den, kom hon ihåg slna båda söner och hon rusad.e til1-
baka för att se vacl hunden gjorde. Den tog barnet ur vaggan. Ifon bort
för att hindra den. Sarnet föll från hund.en och ett öga tri.ûtt giek ut
på deÜ . I\{odern tog ögat och fä1lde en ström sv tårar. IIon gjord"e en
ring av ögat och satte den på sitt finger. Hund.en lyekad-es röva bort
barnet. ,

Âttfotatrund.en rusade fram till henne ursinnigt vred och sade att
förtrollningen had.e av henne förd.ubbl-ats på honom och harrs fa:nilj
på grund av d.et oförlåtliga misstag hon begått oeh att hon ¡råste gå
bort från honom oeh få sig en annaTr. make och att inan själv skulle göra
sanaa sak. Han gav sig i väg och hon följde honom. När natten kom bad
hon om husn:m fOr,Ã.ttfotahundens skul-l. trD¡r är inte välkomm€ott, sade
en gun]na. som stod därinne franför henne. rrDu har fördubblat förtrol_l-
ningen på nig och min familj." Nästa d-a.g på sa.mna vis. ttMå du aldrig
vända tillbaka till- oss; du har fördärvat oss, sade kvinnan som de
hade besökt till Péacóg.

Hon fick inte hefler godt svar i d.et trectje huset. Husmodern sade
till henne att hon skulle ge henne den ring hon hade på fingret. Hon
gav den och d.en blev till ett öga och hon satte in d-en i barnet, och
det blev lika. bra som det and.re. ögat. Lfodern blev u*xw utom sig när
hen återsåg sitt barn friskt oeh färdigt.

Barnet ga.v en kam och en sax till sin mor. Det var den d-ygd.en hos
kammen a.tt det fulaste hår som någonsin växt på en flieka, skulle den
göra till ett så vackert hår att Eoghan Ruad.h skulle inte kunna upp-
vj-sa (t) dess rnake i skönhet. Och den dygden var i saxen att den ku¡rd.e
göra k1äder som passade fine. damer av d.e sämsta trasor.

Åttfota.hurrden h.ade ordnat giftermål med en förnäm Cam i grannskapet.
lu" $S***fi* rraae en flicka som väckte avsmak genom det rufsiga (toviga)
hår hon ha.de. Péacóg ¡nötte henne. Hon tyckte det var synd. om henne,
oeh hon ga.v henne en kanning av kamnen oeh satte ett böljande lockigt
l;.ât pâ. henne. Hon rusad.e till sin matmoder oeh visad.e henne håret. IIon
kom till- Péaeóg och fråga.d.e om hon vilre sä1ja ka.mnen. '

,tJã, cl.et vill ja.grr, sade hon.
trFör hu-r mycket?tr sade den andra kvinnan.

ü
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Efter några der mötte ffickan med håret Péac6g och de kläder hon
ha.de på si-g var mycket dåliga. i{on gjorde ett klipp med- saxeÌr. på hennes
trasor och förvand-lade ö.em till- siden och sa¡::met. När ma-troodern fick
se d,e fina bJecerna s'ora.il.g hon tiI1 Péacóg fõr att se om hon kunde

få köpa saxen. Saxens ë'ga.rinna svarade henne att hon skulle ge henne
d,en om hon upnsköt bröllopet en vecka till. Så blev d-e.t alltså u-pp-
gj ort.

Ðet var Guds vilja ett den vi1Ca. häxa.n sku-lle nista trolldoms-
kraften innan vecka.n var inne och förtroll-ningen försvann fu11ständigt
frän Åttfotatnrnden och hans sl-äkt. Seda:r dess hade han d-en största
kärlek till Péae6g och d-e fick sina tre bern och sedan dess levd-e
ce lyckliga oeh glad-a.
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Ðet är nu åtski1Lig tid sedan en. fattig o1yekl1g skräddare och hans

hustru bodcle i Béa.l "Á.thaan Ghaoethaiclh. FastËin Séajnus var hans tlop-

naÍur, kallade alla honom Urehull (syrsa, salamander) .e!ûqan hans mu¡

ständigt var i gå.ng utom så länge han sov. IIan Ïrade ingen efterfrâgart
att få på sitt yrke oeh på clen gnind planeracle han och hans hustnr
peig att faya till England. När han ha¡nnade i loncLon var en end.a sk1l-
11ng allt vact han hade.

ttJâ,It sade Peig, trdet är så godt vi går och köper mat för tlen skil-
linþen.

Itlugna dig, nin Iilla skattrr, sade Urchuil, ttjag har funderat på

ett knep, med vars hjälp det blir nöjligt för oss att få nat och dryck
gratis på fläcken och du vet inte att tre skulle passa upp tlig. rr

ttflur då ¡nin skatt?rr sad.e Peig.
rrl\[annen mecl matk]-oekan skall. sprida ut en u¡rcLerrätte.lse att en spå-

man från 3éa1 .Áttre au .Ghaoithaiôh är här oeh jag ske11 ge honom skil-
lingenrt, sade Urchuil.

'rBevare oss vä1! Gud'hjälpe dig! Otur har du aftltid haft och

kornrneralltid att harttsade Peig. Ðet hjäpte inte att dlskutera el1er
disputera med. honom, ty han fick mannen med. matklockan att spricla ut
saken.

Snart nog inbjöd en värdshusvärd honom och hans hustnr. Vigsel-
ringen hacle blivit stulen från värshusvärdens hustrr¡. Han sade ti1-1.

honom att inan skulle få hr¡ndra purd av honom om han kr¡¡Lcle visa ut
tjuven. nKanske vi skulle kr.i¡¡ra göra en god sak om vi hade ätit vår
mid.d.agrr, sade Urchuil. Värden förde in dem i matsalen och gav dem clen

bästa mat och tlryek. Det dröjde inte länge förrëin en köksa kom upp

mecl en tlel av micldagen (rätterna)
tt.Se vad jag sade clig nysstr, sa.de Urehuil-. ItDet är en av cLe tre.tl

Köksan blev förskräckt. ty hon tänkte att han menade att hon var en

.av de tre som had.e stulit ringen. Det va.r hon själv och en aruLau. köksa-
och en k¡rpare som hacle stuli ringen. Hon ner och berättade för de båda
antlra att spånannen visste a.tt hon var en av tjuvarna. Den anclra köksan
kom upp mecl en annan god rätt.

It
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. "Â, må tusan ta d,ei, ditt Iilla fä (t), det är då konstigt att d-u

inte kan tåla dig! -A.r inte d-et, en annarr av dem?rt sade UrchuiJ-. I{on skalv
i både Ïränder och fötter då hon gick tillbaka och det'var bra nàra

att hon svi¡n¡iad-e då hon had"e berättat det för de båda andra, ty hon

tänkte att ett svå.rt straff väntade hen¡re för stölden. K¡¡paren ville
hel-st slippa göra arbetet men han måste göra irndan sin syssla, och d-et

var sannerligen lättaste utvägen för honom att göra det för d.em (t).
,rJà, nu Peig, vad sad"e jag dig?tt sade Urchuil, ItDär har du den

tredje, och d-et visste jag myeket väl.r1
Kyparen var nàra att bli galen. I{an ner för trappall, som man tussat

hundarna efter honom och de tre tjuvarna gick till rådslag. Det d.e

gjorde var att ge Urchuil fen puxd bare. han inte avslöjad-e dem. rrSa:r-

nerli-gen, det skall- jag inte.göra om ni ger mig ringenr',.sade han ti11
dem. Och d-e som gärna giorde d.et, det var allt de det.

Ner i köket med Urchuil och in ùed ringen i en bit kött han hade

och så gav han den til1 hunden. Hunden slök både kött och ring. Han

sàinde bud till värdshusvärden oeh sade til1 honom att han sku11e

döda hu¡rden och så sku11e ha.n hitta ringen inne i d.en. Yärden hade

inte någon hög tanke om hans spådomskonst. r'Om iag inte ha.r rá'tt så

kan du få låta mig undergå hundens öderrt sade Urchual-
ff Just det är vað. som förestår dig, om du inte h'ar rätttt , sade

värden. Hu:rden dödades, ringen hittades och d.e hund.ra pirnden över-
lämnades til1 UchruiJ-. Li.om kort var ryktet om spåmannen från BéaJ-

f.tha'n Ghaoethaidh ute över hela lond-on.
lorden av líiuscraidhe bodde på. den tiden i lond.on och levde efter

sitt behag (oberoende). Han had-e gift sig omkring ett år förut. Hur

mycket pemgar han än hade, så var clet en enda sak som vållad.e honom

oro och uådran. Oeh den saken var den e.tt Itæ inte visste om ha.ns hust-
ru skulle få en son eller en dotter. Han säncle efter Urchuil och ha^n

lovad"e honom tusen purrd om han kunde ge besked.. Det var en väldig gård
harr had.e, ett boningshus med àtta våningar var d.et. I den översta av

dem bodde ladyn. Dit upp kon Uchruil tillsanman med lorden. Uchruil
känd.e h.enne på pulsen. ttGå ner ti11 köketrt sade han til1 henne, rroch

kom sen hit upp igen.rr Den stackars kvinnan var uttröttad. då hon hade
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t tlIlbaka. lorclen blev vred. på honom och satle att han bara itrev
mecl clem. Urchuil svaracle att det gjorcte han inte a1ls och att något
lilmande hacle han altlrig träffat på förr. frtyrrsade han, ttnär hon
giek ner såg hon ut som om det skulle bli en dotter, och när hon kom
upB såg hon ut som om det skulle bl-i en son. rl

Ja, det var GucLs bestämmelse att hon fick en son oeh en d.otter clen
natten, och Urchuil fick sina tusen pu¡l.d. Doktorn som var tLär trod.cte
inte att Urchuil hade något sådant vetancle oeh han satte upp tusen
puird på att han inte clet hade. Vadet gjordes och etoktorn gick ner tilL
eltl.staclen, fångade en syrsa (urchuil) oeh lacte in d.en i en liten asko
(Han visste inte att O'Chearaoi-gh hade det öknaffnet. ) Ðoktorn räckte
asken till 0'Chearaoigh och bad honom ge ett bevis på sitt vetande.
rrsannerligenrr, sade 0'Chearoaigh til1 sin hustrltrtr [ü är Urchuil
(syrsan) fast om han så aldrig förr varit d.et. rr

Det första dloktorn hörde cle ord.en komma ur hans mult, sacle han att
sjä1va djävulen inte slnrlle kunna överträffa honom oeh så räckte han
honom d,e tusen puttcl.en. Paret kom hem oeh köpte en herrgård nära

GuagáÏr. Hans barbarn är dtär ännu ri.ka oeh respektabla.
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I Änkans s on och clutharac n

Den uppgift som vilad-e på en änkas son, som bod-d-e väster om luairén
Dubh var att va.lIa korna under dagen på berget och att på aftonen föra
hem dem tillika ned en knippa bränsle. En kall ruskig dag då han val.la-
cle korna giek han in i en bergshåla u:rd.er ett klipputsprång för att
fà skydd not regnet. IIan hade inta länge varit där förlrá,n han fick se

en dvärg sitta och göre skor. Han spände ögonen i den Iil1e skomakaren
som han grep tag i

rrNu har jag dig", sade han till honom, och jag har stort behov av
en såilan som du att göra skor åt nig sjä1v och min mor, men du är väI
till lite hjälp så liten som du är.tl

ttJag slår ve.d om att Cen som är där västerui är mlndre än jagtt,
sade skoma.karen.

I'Javisst! Iet är för att d.u skulle sreita und-an från nig om jag
skulle se efter - men jag före,-.ra.ger d.ig s jäIv", sade han.

tiNåja., s}äpp mlg så skalI jag ge dig en börs med. skillingart', sa.d.e

skomakaren.
t'Jag föredrager dig s jä1v på a1la vistr, sa.de han..
ttSläpp nig 1ös så skall du få varend,a sak som du begär i clutharaca-

nens nafltn eller det skal1 göras för din räkning vad du önskartr, sad.e

skomakaren.
t'Om du lovar mig det, ska.ll jag s1äppa digt', sade han.
Sko¡ca,karen lovad.e hohom d.et, och han släppte honom från sig.
ttJag begär i clutharacanens natnn att mina kor genast ska1l kornma

hit till rnig och ¡nin ved.knippa sa.mmanbu¡rden tillsamrnan med demrr, sade
han.

0rden hade inte kommit ur hans mun förrän korna och ved.knippet var
framför honom. Han hopoade upp på vedknippan. t'Idu begär jag i min
elutharacans naal a.tt r:olna kor skall gå åstad. franför mig uta.n att
någon springer varken hit eller dit och att min vedknippa travar efter
d.emil, sade han. He.ns begã.ran uppfylldes ögonblickligen.

På vägen hem måste han förbi .Ìrungens gård. När folket i kungsgården
såg honom komma, öppnaC.e de tOå'(erna för att titta på honom. ïungen
he.ð-e en enda d-otter, C-en vackraste fl-icka som man ku¡.d-e sêo l{on blev
förtjust i pojken när han for genom luften på sin vedknippa. IIon beha.-
gade honom rnycket och han begärde i eluthe.ra¡.s narul att han skulle b1i
gift med henne. IIon ut och hoppad-e ppp på vedknippan bredvid honom
oeh så gifte de sig på aftonen. De hade ett lyckJ-igt 1iv utan nöd el1er
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u tl o org oeh svärdottern och svärmode¡n þs¡1 väl överens, och det ä.r inte
så vanJ-igt. Det var Guds vilja a.tt det föddes en son å.t den, och d.e

blevo ::nycket glada över honon. Ierf ga.m1e kungen var ursinnig när hans
d-otter hade gett sig av från honom'utan hans ti11stånd, och han svor
oeh förbannade på att han skulle ha hämnd på den som ha.d.e fört bort
henne. Kungen sände bud på en gammal trollkarl oeh råds1oþ ned honom

om saken. Han 1ät gripa henne och förde både henne och hennes lill-e
son tillbaka ti1l hennes faders gård.. Fadern frågade henne vem hon
hade gift sig med och vad. som hade försått henne att gifta. sig utan
till-åtelse. l{on ta.la.de inte orn vem som va.r deras make emeda¡r han var
av så ringa börd men hon försãkrad.e a.tt det var clutha.raca¡.ens slcull
att hon he.de ryrnt meC. honom. Hennes far ville inte tro henne och han
besökte âter d.en gamle trollkarlen. lroll-ka.rIen sed.e till honom att
han skull-e låta samne.nkalla al.Ia män i distriktet och ha.ns dotter skulle
sitta i en stol vid slottets port och hon sknlle ha sitt barn på sitt
knä och barnet skulle ha ett ä.pp1e i ha.nden, och det skull-e ge äpp1et
icke ti1l någon artrlan än ti11 sin egen far.

När änkans son hörd.e om saken, sede han tiI1 sin mor att han skul-
l-e gå dit. '

fr.ä.r du frân vettet (?) d jn stolle däBt', sade honrt på det viset
koi,'ner de att finna. fötter i dig (:)t'. trJag går dit vacl som än drabbar
mid', saäe han dem. Ti1l slut kom änkans son oeh räckte fram en hancl

ti1l gossen och fick äpp1et av honom. 3åda fängslad"es ti1l hÊinder ocTr

fötter och mËn visste inte va.d för ett dödssätt man borcLe ge d.em. ITåg-

ra safe att de skulle håi:egas, fler sade att de skulle brännas på bå1.
1íl-1 slut blev det dödssätte.t uttänkt ti1l dem, att de skulle stoppas
ner i en tunna, ett loek skulle sättas på och så skulle den kastas í
havet.
' rrJag begär i clutharaea¡.ens Ìlarîr.rr, sa.de man:ren i tunna¡r när hungern

satte år honom, rratt ett litet fat med havremjöl oeh en skå.l mei sur-
mjöIk ska1l kom¡ia. ti11 mig.tf Ðet fick han strax, och han började áta.
Ðet såg hans hustru och frågad.e honom oeh fråga"d.e var han hade få.tt
cLet ifrå.n. Han tal-ade om d.et för hen¡re. fiAckltr sad.e hon. ttSkul-l-e din
clutharacán lcu¡rna göra va.d som helst för dig på d.et viset?tt ttVisst

skulle han Õ-et, mtn ä1skl1ng'rf sa.de inan. rt3egär då i din cl-utharacáns
namn. att den här tu¡na¡r faller i särllt sade hon. Han hade inte förr
begârt det åin de var i land. trBegär då i dinclutharacáns na.mn att det
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iga.ste slott som någon någonsin har sett bygges upp omkring
oss innan morgonen!tt Det begär'de han och så skedd"e det. Då va.r d.e

nöjda och belåtna. trBegär nu i din clutlnatacâns nagn att du förvandlas
til1 den ståtligaste man under solen!rr sa.de hon. Han begärde och det
blev så. Sed.an hade hon ingen annan önskan el-ler u.:rdran än att hon

funderade och spekulerad.e på hur hon skulle kun:ra övertyga sin far
att hon hade verkligen sagt honom sanningen" 3n morgon sade hon til1-
sin make a.tt han skul-le be sin clutltaracán att varje människa och
djur som fanns hos hen¡res far skull-e skulle ligga där inför honom

när han steg upp nästa morgon utom hans två hästar oeh hans kusk och
att det skulle va.Ta en väg av njöI från deras slott til1 hennes fars
slott. Hãr fiek sin bön uppfylld på ögonblicket.

I'Jatt, sad.e kungen ti1I sin kusk. ttDet är någon mening med" att d.et

här njö1et kommer tiII oss. Sela hästarna och låt oss fara till den

plats där Cen börjar.t'Det ba.r i väg mecL dem tills de kon ti1l vägens
änd.e. Där var grannska.pets förnäniteter på fest då. de kom fram ihans
clotters slott, och d.e blev ombed.da att sitta ner i säll-skapet. När de

ätit festnåltiden sade kungadottern ti11 sin make att be i sin clut-
haraeáns namn att ett guldkärl slcu-lle stoppas i hennes fars ficka uta¡r
att han märkte d,et. IIa.n begärde att skulle ske och det blev så. När
sällskapet hö1I på a.tt bryta upp, sa.d.e änkans son att ett guldkärl
var stulef av någon bland dem och de måste rentvå sig från den saken.
Ha¡rs svärfader bed.yra.de att han absolut inte hade meC sa.ken att gõrs.
Han visiterad.es och guldkärlet fanns hos honom. Ila,n bleknade och blå-
nade och svor å.terigen att har inte var skyldlg"

rrSe pappa!'r sa.d.e hon. r'Iu ville inte tro mig a.tt det va"r cluthara-
cánen som v¿i.lIade att had.e rynt med. min älskade ma.ke. Det är sanma

elutha.racán som stoppa.Ce guldkärlet i d.in fleka!t'
IIon berätiaC.e historien frå.n början ti1l slut för säl-lske.pet. Hon

te.ekad.e clutha.raeá.nen för naken oeh allt det präktiga och trevllga som

hon had.e genon honom, och hon sad.e till sin far att allt nu'var i
bästa vä.Imâ.9a. hemm.a hos honom igen.
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En dag gick Tad.gh na Cuaiche (gökens l.) (faAgh med falsettrösten)
på narknaile Bán au Ollthaigh och han hade tagit med tio pund för att
köpa en mjölkko. Han hade inte varit 1änge där förrän han fick se en'

som han tyckte o!1. Iian gÍck bort till den oeh gav den ett slag med sin
käpp över korsryggen. Kons ë,ge.re kon till honom och Tad.gh frå.gade ho-

nom: nHur mycket skulle du vil ja. ha för den?tt Han svara.d.e att ha¡r inte
sku11e sälja den u¡rd.er tio prmd. "Ja.g skulle ge àtta pund för d-en. Îa.g

det eljes blir det ingen handel âvtt, sade Tad.gh. !e tillbragte en god-

str.und med att köps1å tillsarïrman, men tj-1l sl-ut gjorde de s1a.g i saken

med nlo pu.:rd. Därpå gick Tadgh och åt sin middag. Han fíck sig en

grimrna och satte den på kon oeh tog närma.ste väg hem. Sen han had-e kom-

mit hem försökte han sätta henne i fållan, men ha.n fick henne inte
att gê, in clär, hon var alld-eles för enveten (notstyrig).

Ha.n kallade på hunC.en att bita henne men han vill-e inte bita.
I{an kall.ade på käppen att slå hunden, men den vil-le inte slå.
Han kalla-de på eld.en att brä.nna käppen, men den vi11e inte brän¡.a.

Han ka.l''t e.de på vattnet att sIäcka e1ðen, men den vill-e inte släcka'
Har kallade på oxen att dricka vattnet, aaJÌ ha.n v1lle lnte drieka.
Ifan lcal1ade på. slaktarn a.tt flå. oxen, men han vi1le inte flå.
Han kallade på. repet att hänga sla.kta.rn, men det vil1e inte hänga.

Han kalla.de på rå.ttan att gnaga repet, men den vi1Ie inte gna.ga.

Han ka.llade pà. ka.tten att ,ðöda råttan.
Katten var slug och svarade att ha:: skulle göra det om ha.n bara

ville ge honom en liten tår mjö1k. Han gav honom njölken och d-å

Ka"tten d-ödade råttan! Råttan gnagde repet!
' Repet hängd.e sla.ktarn! Slaktarn flådde oxen!

Oxen drack vattnet! Vattnet släckte eld-en!

El-den brände käppen! läppen sJ-og hunden!

Hunden bet kon och Tad-gh satte in henne i få.llan l-ätt och behändigt"
(ltur kund.e de son var dödad.e göra någontrùng? Jo, se Trollkarlen

vid bryggan gjorde dem levand.e igen. )
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s. g9 Stws nen och de tre ancl ( spökena).

Västemt på Comar var det ett äIcta par som inte ha.d-e mer än en end-a

líten son. Sarnet va.r bara ett halvâr gannalt d.å hans mor dog i febert
mä alj¿ som det berÊittas för vara. vid god hälsa. Då hon 1åg på död-s-

bädden bad tron maitnen ge barnet den bästa. vårcl. Det lova'de hon göra

och gjorde clet rrnder en tid-.
Efter en ticl gifte han sig med. en annan hustrrr. i.llt för kort tid

hade hon varit i huset, då hon fa.ttade hat ti1l gossen. Hon brukade

dag och natt käxa på sin man oeh be honom förskjuta (driva bort) gossen.

IIan brukade sva.ra. med vaekra och milda ord och försöka på alla sätt
ställa henne tillfreds, men det misslyckades för honom. Till- slut
lyckades hon äntligen vä"::da fadern mot honom oeh det var stor sybd om

¿en staekars utstötte nellan dem. En morgon tal-e.de hon häftigt til1
sin ma¿ och sa.de att anti-ngen hon sjä1v eller gossen inte skulle vara
i Ïruset vidare.

nHör, Trör, Tru-strur l' sva.rade han, ildu skall slippa ha honon IÊi:rgre

och säg ingenting merrt.

$och vart te.r d-u med honom?rr sade hon.
Ha.n sade att har sku11e sända honom österut til1 Tadhg 0'l'longáins

sned.ja i 3éa1 A'tha au Ghaorthaidh på kvä11-en oeh d.et var ett spöke på

S.90 vägen fraroför honom vid d.et stäIlet som ka.l-las Casadh na Spioraide
(spölmötet) oeh att det slnrl-le döda honom när han går hem.rl

Ungefär vid" solnedgå.r:gen sad.e hans far til-l honom att han skulle
springa österut till smec'jan för att få järn (?) och ke.cljor som till-
hörde en glog rättade oeh har skul-le inte vända pm förrän han hade

fått clem i ordnrîrng. Han gav sig i väg men eftersom d.et var fu11t ¡ned

folk i snedjan före honom så krrnde han j-nte få dem på en gång. SmeCen

uppmaLade honom att gå hen och komma tii¡l1baka nästa d.ag men han svarade

att hans far befa.llt honom att inte vända om uta¡r dem.
ilDet blir mlrcket sent ute om du väntar på demtt, sade smeden.
rtoü jag också det blirrttsade gossen, ttså kan ingen hjä1pa d"et.1l
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a Det var midna.tt vid den tiden då redskapen var iordninggjorda. Ïlan
uì¡ aml-ade ihop d.em och så ga.v ha.:* sif på henvägen. Då han gick förbis

s.92

Béil_lic au- Chait (kattens gravsten, hå1a) rusade spöket ut til1 honom

för att döda honom. Det kom en sådan skräck över honom så att ltan visste
ínte vad han sku1le göra, men han skakade kedjan mot d-et. Spöket flydde

tiJ-lba.ka ð.â. det höra ked-jornas skrammel.

Han förstoct att dei kom någon slags skräck i spöket för kedjorna oeÏr

han ka.sta¿e ¿em till- det och det tog emot dem. Det slrek (och bad

honom) Lösa d.et. Ilan svarp-de att d-et iæ skalle han inte göra, ty om han

inte gjorde det så ka.nske d.et skulle döda honom. Det sva.rad-e, att d'et

inte skulle tán;5a pà att göra något såd.ant utan att han alltid skulle
ha det til-l sin vänroch att det skulle gå tillsaln¡lan med honom och

att det skulle ge ha.ns styvmor ett ordentligt kok stryk.
Ha.n löste spöket och de giclc sid.a viC. sid.a tillsanna¡:s til1 de

korn fram till hans fa.mils Ìrus. Så anart de hade korunit in, rusade spö-

ket fram til-l- d.en vrå där stywrodern satt och ga.v henne ett riktigt
kok stryk, Husfadern bad- spöket e$ död.a henne så skulle han ge all
jorden till sin son, l,Tär det had-e fåti det löftet a.v honom, for spöket

ut genon dörren oeh gossen eskortera.d-e det.
Under färden sade spöket til-l honom att he.n skulle gå ti11 sanna

plats nä.sta. kväl1 oeh inte g1önma kedjorna - trtyrt, sad-e spöketrrtd'är

finns ett a.nnat spöke och vi må ge det tillhanda (skalI a.nvända) (f ) -
ja.e skul1e ha d.ödat d-ig i natt om inte kedjorna. hade 'r¡arit - man kan

inte göra något med nå.gonting som tillhör hästar, ty d.e är välsignade.
Gossen ga.v sig därpå hem och gick att sova och var myeket omsorgs-

ful1 me¿ sin syssla följande dag. llan gav.sig a.v oeh h.ade ked jorna på

sin axel, vid nattens inbrott och det var då två spöken framfõr honom

vid Béillie a.n Chait. Det andra rusade fram ti11 honom och det första
spöket ropade honom att ta. d.et. Han gjorde ett språng oeh kastade

sina ked jor på det oeh tog d-et. Det bad så vackert och så enträget att
ha¡1 sku-l-Ie lösa det. I\ten han sad.e att han inte skulle göra d-et emedan

det kanske var så att de båda sku11e död-a honomo

Ðet första spöket bad honom lösa det och sade att d.e båda skulle
gå tillsammarÌ med honom och att d.e sku11e ge ett väldigt kok stryk
åt den familj som sed¡n 1änge vakta.de på att fördriva honom. Han löste
spöket, och al-la tre gick till hans hem och de båda spökena gav en
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I entlig bastonad åt det äkta paret. Fadern lovade att han nästa d.ag

slrulle ge sonen jortl.onrådet bara de inte dödade honom.
Därpå gav d.e sig i väg oeh gossen fö1jde dem. När han skildes frå¡

d.em, sad.e de till honom a.tt söka upp dem igen nästa natt och inte
glömrna kedjorna. Medan de var ute sade st¡rvuoctern till sin ma¡r att
han inte skuIle tänka på att ge ma.rken till gossen, Så den treclje
kväl1-en gav gossen. sig i väg och ha.ns båda väRner var före honom på
den plats som d.e komrnit överens ou med honom. De sade honom a.tt de

nå.ste gå österut till Coill }iór (Storskogen), tre mil.es hernifrån,
för att känrpa. mect ett annat spöke. De gav sig i vg$hdnom kort kom
mot dem det tredje spõket i form av ett giftklot oeh eldsl-ågor f1ög ut
ur nrl:s.nen på det. Det vä¡rde sig mot gossen meC avsikt att döda honom.
Han gick ti11 anfal-l mot clet med ked.jan men han lyckad,es inte fänga

d"et. Den stackars mannen fö1l på sina knän av skräck. De båö.a andra
ropade ti1l honom att fatta mod. och försöka igen. Han gjorde ett språng
atr alla krafter, ka.sta.d.e åter mot det och tog det. Spöket tiggd.e (¡On-
fö11) honom att s1äppa d.et, men han sad.e att han inte vi1le göra det
ty då. kanske d-et skulle döda honom. Det första spöket sad.e till honom
att det sjä.lv skulle gå i god fijr att det inte skulle göra honom det
minsta. Han släppte lös spöket oeh när al-lt var ordna.t och klappat och
klart, fråga.de det för'sta spöket honom om han ha.d.e fått jorc.en.

t'Ne j, det ha.r jag ê j,ttsvara.C.e gossen.
rrKom med. i så. fal1ltt sade de, rtså skal1 vi tvinga honom att ge dig

d.et.lr
De gick å.stad ti11 hans fa.rs hus. I{an rusade in och de tre kvinnorna

(d..v.s.spökena) efter honom oeh så. gick de morskt fram till d.et gamla
paret. llär husfadern såg d.em kornma fram ti1l honom föl1 han orörlig som
ett lik festän varken hand. e1ler fingrar konrmit honom näTa.. När de såg
gubben ligga där så gav d.e sig åsta.d. till gunmarro Hon fölL son ett 1ik
och förü1ev det a.lltsed.a,rr.. Därefter gick de alla fyra ut genom dörren
och d.e bad honom gå med dem så skul1e de ge hohom hjä1p att begrava
d-e gamla. Han frågade d.em vad sle.g:s folk de var. En ar¡ dem tal-ade om
fõr honom att d.e var tre systrar att deras far va.r lantbrukare1 nâr
han stod. i begrepp att dö had.e ha¡r 1ännat jord.en i testamente ti1l d.en
äld.stason skulle ge lika nycket till de båda andra och de 1evd.e i

*
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och kär1ek mecl varandra, til1s den älclsta dottern börjacle tËinka

t gifta sig. Ðen yngling som hon ville gifta sig med, sade
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til1 henne att de skulle ha ett här1igt liv när cLe blev gífta om cLe

båda yngre kunde bringas ur vägen. IIon svarade att d.et inte var
någon svårighet med cl.et. Sedan tLe hade kagt sig att sova eggacLe diä-
vul_en hen¡re att skära av halsen på de båda a¡rd.ra för ynglingens skulI"
När hon försto¿l vacL hon hade gjort, kom det över hen¡re en hjärtats
förtvivla¡r oeh så dödade hon sig sjä1v. Därpå blev cle til1 tre spöken

och d.e dödade folk båðe här och där. De sacle honom att de måsta vara.

S.94sådana¡r til-1s det komne någon som finge övertaget'över dem och de var
mycket tacksamna mot honom. De tog honom mecl sig til1 clen plats där

d.eras fanilj hade bott men stotl inte kvar annat än en ruin. De uppmâJrâ-

de honom att täncla ljue och lyfta upp en flat sten som 1åg nitt på

golvet. Det gjorde Tran och uncler den fann han en knrka gu1d. De batl

honom taga med. sig guldet och begrava de garala och clärefter s]:u11e

d.eras s jälar vara rena. Därpå förvandladés de ti11- tre vita cluvor och

så for de upp till hinmeln. Gossen gick hem oeh han köpte remedier

till liÏ¡raka över sin far och sin st¡mor oeh gav clem en värdig be-
grarmÍ.ng, ty d.et var en 1ätt sak för honom.
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De tre skälmarna C
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I d"en onda tiden bodde tre bröder v:à,d na¡nn Tadhg, Seán oeh Donnehadh
i Béal /.úlna au Ghaorthaidh. De had.e ingen skörd att få oeh det var
nâra att de föl-l tilI marken av hunger. En dag kom de överens om att
det var så godt att de gjorde nå.got trick så de slapp längre vara 1

ett sådant till-stånd.
De gick åstad och de stannad.e inte förrËim d.e kom till värdshuset i

Droichead Banndan och d.e sade ti1l värclinnan att laga dem den bästa
nid.d.ag hon fömådd-e, fastän cLe inte ha.d.e så mycket son en styver i sina
fickor. I{o n gjorde som hon blivit tillsagd och d.et första de had.e
ätit :rrsatle Tadhg u"p-o för at't betala som om ha¡r ku¡nat det, men Seán
vil-le inte låta honom göra det; han sade att det var han sjä1v som
skulle güxaxüct betala. Donnehadh reste sig upp och sacle a.tt har inte
ku¡rd.e finna sig i a.tt äta på bågons bekostnad och att det var han som
skulle betala.'Ti1l slu-t sade Séan att han skulle bind-a för vãirdin-
nans ögon och medan han band. på henne, smög Séan och Donnechaclh ut.
så snart som Tadgh hade knutit till försvann han efter dem.

Strax därefter kom värdshusvärd.en in. Hans hustru grep fatt i honom.
och sade till honom att betal_a räkningen.

¡tDet är ofta före cletta som jag har betalat en stor räkning och vait
är nu d.etta som d.u kräver ut? sa.d.e maï3.en tilll henne.

Hon berättad-e för honom vad som hade hänt och det var inte vidare
nöjd han var med henne för det nisstag hon hade begått..

3röo-erna sta.nnade inte förrän cle hade konmit till ett annat värdshuÉi
i olua.in Meala. De hälsade på värdinnan och hon hälsaiLe dem oeh frågade
vad slags yrke de ha,d.e. Seán ta.lade och sacle ett d.et var ett bra yrke
men de fick inte någon efterfrågan emed.an tiderna var så dåliga. IIan
saile att de var bryggare så e.tt de kunde göra konjak av porter oeh
whisky av ö1.

rrDet är tur att ni har komrnit hittt, sade värdinnan. yad. slrulle ni
begära för att göra en tunna konj ak av en tunna porter?rt Seán svarade
att de måste ha två pu::d var. Hon gav dem pengarna med förtjrirsning.
Ðärpå sade Seán till fadgh och Donnchad att skynd,a u-t och hãimta in
ti11 honom de örter som växte invict ån medan han sjäIv och värd.1n¡ra'
skulle arbeta tills ite kom.
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av tqnnorna och sade til1 krogvärdinnan att stieka in högra hands

turnme i hålet så. lällge. Sen borrade han hf:l i en tgrnna till och sade

ti11 henne att sätta in sin vänstra tr:mne där. Så fa¡rn han en treclje
tunna, borrade hål i den och sa.de til1 henne att för sitt liv sätta
dit sin tunga så länge och inte l-åta en droppe rinna ut, nedan han

sjä1v skulle gå och få de båda andra att skynda sigö
Ha.rI l-Êi.mnade Trenne där oeh det inte 1ångt därefter som hennes man

kom in för att få. miûdag. Han fick se henne clär nere sitta på huk oeh

bad henne skynda sig upp få. i ordning en bit mat åt honom, vilket han

behövde vä1.
Hon kunde lnte ta.Ia, och det var ju inte så underligt, men hon

började spa.rka för att låta honom förstå att hon inte vore i stånd att
låiåna platsen. Han bad henne för andra, gàngen men det hjä1pte inte.
Pinad av Ïrunger slog ha.n (kastade) på tunnan.med en stenslägga. Hon

tog bort tungan och tunme.Tna från tunnorna, och d.et dröjde inte länge
förrän allt som var i tunnorna ra¡rn ut och fl-öt sa¡nma^rl över he]-a golvet.

Skälmarna gav sig i väg och stannade inte förrän de kom fran till
CaiseaL. En ny biskop had.e just korrunit dit och han kände ingen där
och ingen kände honom. Den första. plats som cle kon til1 var den ganle
biskopens sl-aktares hus. lian frågade vilka de var oeh varifrå.n de kom.

De svara.d.e att de var biskopens tjãnar.e oeh att de hoppades att han
inom kort skulle känna dem väl(tfi väl- bekant med den).¡och att de

kom för att be honom om tio prima. fläsksid"or.
rrHan är bättre ä.n hans företrädarerr, sad.e slaktaren. t¡Jag tËi:rkte

att d-et inte alls var av rnig han sku11e köpa d-et, men jag vet inte
vad. jag nu skall- göra för jag ha.r ingen ti11 att sla.kta dem.rr

ttDet vore klent gagn biskopen skulle ha av tjäna.re o¡t de inte visste
hur man sla.]rtar och salter ner grisarr', sade Ðonnchadh. Tadgh och Seán

rusade ut. le slaktad.e fyra styeken grisar. le tog Cem meC- ti1l torget
och de fick tjugo puxd fcjr dem.

Donneehadh och. fläsk¡nannen giek upp ti1I biskoperis hus. lÏär de had e

kornrnit till en dörr, sade Donneehadh til1 hono¡n att vänta. där }:¿n var,
och så sku11e'hen sjä1v skiclca ut biskopen ti1l hono¡a med. pengar för
hans grisar. Donneehadh gick in oeh sade til1 tjänsteflickan att han

önskade träffa t$åirrstetrlctekæ biskopen. rtÐet går i-nte för sig't, sad.e

s. gg
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icka.nr"t], il"rl a" för nycket upptageh i da.g". Íla.nsvarade henne att
l"\ d.et så. vore å.r och ia.g så sku-l-l-e han stan¡ra d.ä.r tills han ficlc-å *
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träffa honom. Bisl<ppen korn och.,frågacle Xonne Donnecha.d-h vad han önskadeo
triin fa.r är ö-ä.rutanfcjr dör'ren och har epiJ.epsi och vänta.r att bli

boted av Ert', sa.de lonnechadh
Siskopen se.d.e att han inte bz'ukede göre- något såda:rt, rri.en han lcu'¡.d-e

ju i al-la fall ka.llas in. Donnecha.dh sa.de a.tt d-et föz'sta han skulle
konrma att be om vore tra.tt bete-la honom'..a.ns g;risrt och e.tt om han inte
genast fiek stryk s;?. skulle inan sl-å vild-t ornkring sig.

Biskopen l:a.de två brorsöner och han sade till C,em att ve.Te. färdiga
on det sku-l-le bli något bråk och d-e skulle lne. var sin slånkäpp. Blsko-.
pen ka.llad-e in fIäskrnanrien och sad.e till- honoli att ha:r slru-Ile fal-la

ôrpa -Knao

t'Je.g bar ve.rken nå.gon sju-kC,on eller $lagan; jag konmer föz' a.tt be

om betalt f ör mi-na grlsartt , secl e f läslalannen.
Då rusade de bå.C.a. slagslcänþe.rna, fram ti1l honom och oisl:a.d-e upp

honom från topp till tå och oet var inte 1ångt j-från att d.e rent slog
ihjäI honom. Ðonnechad.h l-ärnnad-e dern och Iät dem göra.u-pp affären med-

grisarna ned. vera:nð-Ta. Sen C.ess och till C.eras ö-ödsdag var det inte
en enda fa.ttig dag som fick bukt med de" tre,
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Kvln¡arr som beseErade diä .

Det var två bröd,er sorn bodde invid Seeilg för en del är sedan. Den

eï'e av dem hade en stor barnskara och den and.ra inga a1ls. Ii'lan:ren med

d-en stora barnskara^n blev utfe.ttig oeh ha"n måste ge sig åstad till
brodern för att fört jàna sig födan. Ðen rike ma.:rnens Ïrustru var en

högfärdig snå.ljåpa ti1l kvi¡na och hon tyckte inte om att hennes man

skulle ha något att skaffa ned släktingar utan ägodelar. Hon sade ti1l
sin ma¡r att han måste skieka i väg sin brocler. Ha.n behövde inte mycket

eggelse ty Chaít var inte sämre än ConchubhaT. Ðå den fattige mannen

sku11e gå bad han om ett pa.r pund til1 1åns a.v d.en rike mannen för
att börja ett arbete någonstans'

"Det sku11e vara en besynnerlig sak för nig att göralrrsade den rike
man¡en", att. ge dig pengar att föd.a en frärunande kvinna och hennes

barn, men kom sjä1v hit til1 nig så. skaIl du varken sakna matr d-ryek

e1ler tobak! I'

rNej d.et vill- jag inte, ty det skul-1e inte göra nig något att ha d et
bra för egen clel- ¡nedan min hustnr och barn skulle vara. i nöûtrf sade den

fattige mannen. Ðe skildes från varandra och han berättade hemna ait
harrs bror vagrat hjälpa hou.om.

Sa:ma kväl1 funderad.e han u-t en plan som skulle hiäIpa hans familj.
Han steg u-pp vid dagningen och sad.e till sin hustru a.tt ge honom en bit
mat. Hon frågad.e honom vad han hade för en plan. Ha:l svarad.e att han

måste skaffa dem hjä1p till underhålI. Ha.n tog med sig sin knö1påk och

sin påse och sade att om han inte fisk arbete skuIle han be om allmo-
sor och skicka henne d.em. Han had-e tillryggalagt femton miles innan han

såg en rök stiga u-pp ur ett hus. Oeh d.å han gav sig in i ett stort
lantbrrrkarhus, hörde han en häst komma i ful-1 fart efter honom. Han

lacLe sÍg ner så att hästens husbonde inte skulle känna igen h.oh.om.

Ryttaren såg honom och .f,rågatLe honom varför ùan grãx*e gönde sig för
honoto. Han talade om sina äventyr för honom och vad som had.e före-
slagits honom.

uJag skall göra vad som helst tiI1 gagn för min fattiga familjs
und.erhåI1tt, sade han.

Itlnnan jag ger d-ig någon hjälp, måste d"u l-ova nig att möta nig på

d.enna plats sju å.r från i dag räknat?rt sade ryttaren. Ðen fattige
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en lovade att han skulle göra det om han levde. Ryttaren svaracLe
¿ UU D

honom att om han inte levde, skulle han vara fri- och så fy1lde han hans

påse och hans fiekor mecl guld ãch silver. SecLan d.ess hade r¡arken han

sjä1v eller någon av dem son ti1lhörde honom att utstå törst eller
köld el-ler hunger. ITär det började 1-ida not slutet av det sjulcle året
kon ängs1an och sorg över h.onom, ty han tänkte ati, den han hade kommit

i beröring meö. inte var att leka med.. I{ans hustru sade till- honom att
han shi.tle skicka efter doktorn och att han hö1l på att nista hä1sant

men det ville han ej. Så stod saken ti1ls natten innan ha¡r var tvungen

att mö ta marnnen på hästen. Han steg upp vid. d-agningen och sade ti1l
sin hustru att ge honom en bit mat.

"J&Aï1d ä.r ô.et för brådska du har nu då?, sa.de hon.
rrÐen sotn gav mig pengarna för sju år sed-an, du vet. Det är till

honom jag nåste gå i dagtt, sa.d-e han.
I'Vil-l du inte ]â.ta. mig gå med?rr sade ha.ns hustm.
Han svare.ile henne att han inte vil1e det och att vägen var för

lång att hon had.e mer än tillräekligt att göra och att passa barnent
oc¡ att det vore faya värdt att han sjäIv aldrig skulle vänd.a tillbaka.
IIon svarade honom att om det vore sju gånger så lånþt från hernmet,

så sku1le hon gå dit.
ttJa, kom med d.å i så. fa11rt, sade han.
Ilon fick tag i två påsar. En av d.en fyl1de hon med fjäder och den

a¡rd.ra med. agnar och hon slog ett snöre om dem. llon tog på sig sin
kappa sina två påsar en u.:rder vardera a.rmen och sade ti1l sin man att
han inte skulle \rara räd.d ell-er ängsligo '

När de kom r.ingefär en miJ.e från platsen ett st¡rcke från dem ryttaren
och hans häst stoltsera pâ vägen. Knäna vek sig u¡.der den stacka.rs
mannen, när han fick se honom. rtGå modigt emot honom och var inte räd.d: rt

'sad.e hans hustru.
trJaså, du haü kom¡rit och d.etär tur för dig. ItTu- är du nlnrt, sade

ryttaren.
Innan han ger sig iväg ned dig, måste jag få tre õnskningar upp-

fyllda av digtt, sade hustrun.
"Du ska.lI få vil-ken önskan uppfyl1d som du vill-rr, sade ryttaren,

5.103 "men du får inte föra din man med dig hen. 3örja jag har bråd"t!"
sade har..

Det var en sto:mig ovädersmorgon. Hon kastade av sig kappan. Hon

tog snöret från säcken med. a.gnar och öste ut dem för vinden. [Samla

fn
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1a d.e där a.gnanr.;a och 1ägg d.en på d.en plats där de varltt sade hon

ti11 honom.
rrDet skal-l- inte vå1la långt dröjsmål för mig'¡, sad-e b.en. I en hand-p

vänd-ning had-e ha-n gjort d-et. Därpå öppnade han påsen ned fjädrar oeh

släppte ut d-em för vinden och sa.de till honom att samla hop demo

net gjorde han ra.skt. Det tog d-en stackars kvinnan från hennes dörr-
hakar oeh hon kund.e inte sä.ga ett ord. IIon tog sig en pris snus och

ga.v ti11 en nysning. ttJehta., din skäl-m!tt sade hon. rrsamla. ihop den

nysningen och sätt den sonl den var!It
rr[n, sade han. itla,g med dig d-in nan! Du ha.r besegrat s jä1va fa¡r!rl

så ga.v d.esig hen och de levde lyckliga alltsedan.
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Sergets, arving.

En gång för 1ä.nge sedan född.es en liten son åt ett äkta pa.r västerut
på Clochar au 3ruic. Det var Guds vilja a.tt föräldrarna dog och lä¡n-

naô.e det fattiga (stackars) barnet ensamt oeh föräldralöst.. Strax efter
dera.s död tog en gräv1ing ned sig barnet in i si-n egen hå1a och födde

upp úet ned sin njö1k till.sa¡iu.:an mecl sin egen unge.

Inon kort utveckla.d.e ha.n sig til1 en stark, stöddig krabat utan
sorg, strid e11er su-ra miner utan från morgon ti11 kväll hoppade oeh

skuttade han omkring över allt på. berget med de u-:rga grã.vlingarnao
När han kon till- förstå"nd., gav ha.n akt på en sak son gjord-e honom häpen

och undersamo Han såg att hans trbröd.errr ha.de fyra fõtter med.an han

sjä1v inte hade mer än två.. IÍan sade sig i sitt stilla sinne att vacl

som än hade fört honom sa¡rman med grävlinga.rna så. hörde ha¡r ei til1 dem.

Då han en gång kastade blicken mot syäost i riktning mot Guagán, vatL

råkade han se om inte en raarl som va.ktade sin boskap på bergssluttningera.
ttlet är riktigast för nig att vara. i sällska.p rned- en såda¡r som ha¡rrr,

sade han för sig sjä1v. H"en ga.v sÍ-g til1 honom med d.et salrma. Herd.en

tänkte att det inte va.r någon god varelse som nalkades honom, när
ha.n fick se den skapnad han hade, och han skynd-ade sig mecL Guds hjälp
att kornma till sin koja i Crln Ruad.h (nOda dalen). Gossen efter hohom

så fort han ku-irÖe. Det var fyra stycken hus i saJnma gå.rd, och han visste
inte i v1lket hus som herd.en hede gått in. Vad han gjorde var att gå

in i det hu-s som var härsrast honom; Det var ett gamr:naIt par som i-nte
hade nâ"gra. barn, som va"r där inne före honom. När defick se honom och

þarf inte ?lade så. myeket som en trå.d på sig och inte kunde tala ett ord.

och i-nte såg ut som en mänska, kom d.et en skräck i deras hjärtan. lfär'
han satte sÍ-g ner lugnt och stil-la och frectligt, lugnade d.e gamle sig"
De kom överens on att han nog var hågon sorts nänska och att d.e inte
kunde göra något bättre än a.tt göra honom till en av deras egna, och
att kanske han skulle vårda dem på deras å.ld.erd.om eftersom d.e sjäIva
var utan bam. jìe tgä.ttade och puts'ade honom och satte på honon klä-
der och de lärde honom att tala. Det na¡:n de döpte honom ti1l var
Oidhre au t Sléi.bhe (3er¡,"ets arving). Han hade inte 1änge va.rít där,
föìrän d.et for'i honom en id6 att ge sig i väg. österut mot Coill Mór

I
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Storskogen) var d.et han styrde kosar. och han tog anställning hos eTL

rremafr d-är.
Herremannen hade skörd.efol}i ptt tröska säden. Oidhre (Bergets

arving) tog sig då för att driva bort tröskefolket från logen (tröst<-

platsen) och börja. att tröska ensam. Ðen dagen lämnade ha.n inte en

kä::ve ur de tio sta.ckarna otröskad.. 3å.de havre och hal-m stannade i
logen (trostptatsen) den natten ty tröskekarlarne kirnd.e inte konma åt
att samla dem in i laclan, lTär folket så.g den förvirrlng han hade stä1lt
til-l, kom en skräck för honom över d'em.

Nästa d-ag sändes karlarna till Rinne-skogen att hämta timmer.
Sed-a¡r Oidhre hade stigit upp r frågade han sin husboncle vad han sku11e

taga sig för. Ha.n sa.de ti1l honom att fö1ja arbetsfolket och taga
hem en l-ast timmer (ved). I\Tan gav honom en garnmal hästkrake. tan gav

honom en gammal hästkrake. FIan ga.v sig på väg och arbetsfolket var
halvvägs på hemvägen d.å han nöti;e dem. Ean sade till- dem att d-et var
bäst för d-em att vänta pâ. honom tills han kom tillba.ka från skogen.

De sva.rade att de imte viJ-le göra det för de behövd.e honom inte. Han

sade till- den att det inte skulle ta 1ång tid för honom att tvlnga dem.

Han sprang in över stängsIet, ryckte upp en badC.are ti1l stort träd
med rötterna och lade det tvärs över vägen för dem så att de blev
nödsaliad.e att vänta. pâ. honom. När ha,n hade kommit till skogen, kastade
han så mycket virke på den gamla kraken som så att inte sex hästar
skulle kunna ô.rega. d.et, men ha.n hiälpte sjeilv till. Det d.röjd.e inte
1änge förråin han vände om och han fann arbetsfolket a.ll-deles som han
hade 1ä¡rnat dem. Han lyfte upp trädet som 1åg tvärs över vägen oeh
gav sig hem.

IIan kan tryggt säga a.tt herremanïlen" blev förskräckt när ha.n fick se
Oidhre komma mot honom med sina väldiga last. Det var skräck och fara
i all-as hjärtan av fru-ktan att han skulle döda dem. Herremannen giek
till en garn:nal trollkarl oeh frågade honom om han ha.d.e något knep
som n.an skulle kunna. ta livet av honom mtsd. Herremannen had-e en äing

och i d.en var en sjö och i den fanns en pia.st som åt uplo a-l1a levande
varelser som kom i dess närhet. Den ga.urle trollkaflen sade till honom

att han sku11e ge OicLhre det sämsta plogspann på sex häi.star och skicka
honom att p1öja.i ängen nästadag i hopp att han skulle bli dödad.
Tferrenannen gjorde som han blivit tillrå.dd. He.r:gick sjä1v för att visa
honom ängen och sa.de till honom att börja i det hörnet som var 1ängst

* *
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rån sjön så att han sjä1v skulle ha tillfälle att fly innan piasten
kom upp.

När Oidhre nämade sig sjöír rusaC.e piasten upp och for på honom.

Det bar ihop me11an dem, men rätt snart fick han övertaget på d.en.

Han satte seld.onen på den, spände den för plogen och började plöja.
Herremannen och hans folk blev glada då hästarna kom hemspringande tiIl
dem, ty d.e trodd.e a.tt Oidhre hade blivit uppäten av piasten. Angen var
tjugo acres stor och när ha.n had.e plöjt den färd.ig tidigt på aftonen,
styrde han hemåt med sin piast och sin p1og. När nall<ad.es det stora
huset d-arrad.e d.ess grundva.l-ar av det bu-ller de gjorde. Hatl selade av

piasten och sa.tte in den i stallet. I{usets fol-k var det verkligen synd

om så förskräckta sor d.e var för dem. Ilerremaånen rusad.e i ångestens
bråd.ska till den gamle trollkarlen igen och tal-ade om saken för honom"

Den ganle trollkarlen sade att han skulle sändas att begära det tegel-
tak som var på jättarna.s gård i Östra Värld.en.

lTär han hade stigit upp nästa dag, frågade han sin husbonde vad

ha.n skulle ta sig för. Det fick han höra och bar d.et i väg med honom.
Tre jättar och deras mod.er var det som var där när han kom fram. De

had,e inte hört ett knyst förrän han va.r uppe på takåsen på huset och
tog tegelpannorna av taket. },{an har då. ald.rig sett ett sådant slagsmål
och en sådan kalabalik sedan världens erövring som de fyra hade, men

han slog dem til1 ma.rken och tog med sig deras tegel. Herremannen blev
alld.els handfallen n¡ir han såg honom kornm.a med. teglet och till och mecl

frisk oeh kry. I{an ti1l den gamle trollkarlen igen d"arrand.e i hela
kroppeno 

h a.d.e/
Den gamle trolkarlen sad.e att han inte me¡r än ett knep oeh om det

slnrll-e misslyckas så. ¡nåste nan ge upp. Det fanns ett a.vsides stäl1e
i grannskapet d.är ett spöke brukade visa sig och görá en massa skada
c[är. Det här spöket var en d.jävul som ha.de åtagit sig människors
förgöre1se. Den gamle trollkarlen sad.e til1 honom att han skulIe befallatidhr. att förd.riva spöket från platsen. Oidhre gav sig i väg så fort
han fick befallningen. När spöket gav akt på d.et frukta.¡rsvärda utseenile
Ïran had.e, spraì.g han från honom så hastigt han bara kunde röra sina
hovar (fOtter) oeh han efter krokfötterna (?) hos honon(?). Har hade
sträckt ut sin he¡rd. för a.tt gripa honom, då han rusade in genom helve-
tets port. Oid.hre kunde inte hejda si-n fart förrä|,¡r han hade satt sin
fot in över tröskeln oeh den fastnade där.
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Dä-r ä.r han a.1'ìtseÁan Cess orlva.ncle d.jäv]-e.rne. frt-n Cscar i:ed-an

n k1å.:: c-]en necr slagor oclr. u-,1,a.n nå.gon a';t släp-ca. u-t honon e-l-ler
irl ãnc',are at j; s'l ä¡ îe in.
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Ai]-m Dearg. Konr:¡rgens av leinste:: son.

Å^30 I

När konr¡ngen av Greklancl var gosse skiekades ha¡. att 1.lá,.ra bildning
och vett i Éire på samma. stoJ-a som konungens av lei¡Lster som. þe

båda var mycket goda vänner. Efter att ha varit en tid. på skolan, for
konungen av Grekla.ncl hem, Kort därefter gifte sig konrrngen av leinster
och efter en tid föddes två söner åt honom. Innan cl.en treitje av har¡s

söner föddes, beslöt han fara och besöka sin ganle vän. En dag ut-
I

rustacles hanslkepp oeh seglacLe till Greklanil.
.a

Sa¡rna d.ag i\samma nånad och år fäþaae konungen av GreklancL sitt
,

la¡rd för a.tt f ata ti11 konungen av leinster. Tar oeh en av clem nådde

sin utsatta möfesplats (¡eståimda nå1), fastän de ej nöttes på tägen.
Medan konungen av Greklanil var 1 Eire, föddes en son till konungen av

Treinster, och vid sa¡¡¡na tid en dotter ti11 konungen av GreklancL. Var

och en av clem trüllbragte någon tid i den andres hem och cle gav det
naûn d.e ville ?"t varandras bam.

Efter en tid gav d.e sig hem och d.e ¡oötte varanclra pâ, ha1va vägen
på havet. Ðe drog sina skepp'.nära varanclra så nära varandra så cle

skulIe ha möjlighet att ta.Ia. Konungen av leinster frågade sin väin

om han hacle någon nyhet från Éire. Ha.n svaraile att ha¡. hade den

bästa nyhet; a.tt en son had.e fötts åt honom.
nVä1 intè att clu har låtit tlöpa honom?rr sacLe krr ]çe¡¡¿¡1gen av treinster"
trJo då, och jag har gett honom namnrr, sad.e ha^n.
trVacL för ett n€mn är det dy har gett honom?rt sade konungen av leinster
rtÂi1m Deargrr, sade han.

"trIitt orcl och rnin etl!.0m jag själv hade varit henna så skulle jag
ba gett honom jupt det hannêttt, sade konungen av l,einster. Då var cLet

konungen av Greklanct son var glad när ha¡r hörde från konungen av leinster
att en dotter hade fötts å.t honom och att han hade gett henne namnet
3láthnaid, Ðe kom överens att gifta sanman de två när cle blev sjutton

I
årJeam].a.r\"

Alltsedan Ailn Dearg hade blivit sju år gannnal, växte han ¡rpp ti]-1
en utomordentlig man och så myeket som han inte växte om cLagenrväxte
ha-n om natten; och hans sysselsättning var varje d.ag att jaga och
ströva. När han var fu1la sjutton år, sade hans f'ader tí1l honom att
det var tld för Tronom att gå och hänta sin hustnr. Han behövcle lnte
eggas utan gav sig av med detsamma. Han gifte sÍ.g mecl Bláthaitl och tog
hen¡re ned. sig hem till É1re.
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* En tid däcÉfter va"r Iíonu¡.gen av leinster oeh hans sonhustru en

ag ute och promenerade vid Dub1ins ha$n. Den unga hade en gyÌlene
( UNO

d

bägare och d-rack vln ur den. Inom kort fiek de se ett fartyg styra
rakt enot d-em. När skeppet nådde han¡r hoppade en stor starrk tilI käimpe

ut ur det och band det för år och dag. - även on han inte skul-le vara
d.är mer än en ti¡ne. IIan styrde kosa.:r rakt på den och grep den unga

kvinnan för att taga. henne med. sig. Konungen gav till ett rop och

frågaó-e olt d-et fannd någon där som kulde taga 1ag oeh rätt av rövarên.
ItTär det inte var någon som gjorde en rörelse, grep konungen fatt t henne

S.111för att hål-la hen¡re kvar trots rövaren" När konrrngen inte ville s1äppa

henne gav rövaren helt enkelt ett slag av handryggen och med. det slog
han ut tre tänd-er uf hans murl. Han stoppa.de på sig tänderna och bägaren
och tog med sig Bláthnaid i sitt skepp och låiånade konungen sorgsen
och bedröva.d. Ingen visste vem rövaren var e1ler varifrån han kom ell-er
vatt han foro

Konungen sade til1 sina båda ä1dsta söner ati förfölja honom och
t,a.ga henne från honom eller misslyekas. Ha.n gav dero det bästa skepp
ha.n hade och rl*trid.sutrustning som en kämpe behöver. .A.ilm bad. att få
gå. med. d.em, men de ti1lät honom ieke för de tyckte inan var för urrg. núvuv

gjorde ett väIdigt språng och kom ombord. på fartyget till d.em. Den and-re

êonen frågade C.en äldste vad d.e 'sku1le göra med. honom, ttJränka honomtr,

svara.de ha¡1. Den andre sonen sade att det inte va.r rátt att göra d-et

me¿ sin broder, att han (aet) annu s1,;u11e vara bra, och sätta honom

tillbaka. Han gav sig till att skrika emedan de sände hem honon men

det hjälpte honom inte. De satte honom i 1and. men de märkte inte aIls
att han var i skeppet hos den då cle lade ut.

IIan bad. både bönliEt oefr ¡adffit att d-e slm1le låta honom fölia medU'
dem, och att hæ skulle göra en tjËi:rares åligganden åt dem ell-er vad

d.e sku-l1e vilja. Det hjälpte honom ändå inte; de stod i begrepp att
dränka hohom m.en d.e kom på andra tankar. De vände tillbaka, band honom

vid ett träd. och vira.de snodd-en (ftataOe) rep om honom från lilltårna
på hans fötter till hans hjässa. (tr.rån topp til1 tå. ) Ðe gav sig i väg

för tredje gången och nöjda ned (över) att ha fängslat Ailm. Närhan

S.112 trodde att d-e hunnit bra långt från honom, gav han från sig ett så

starkt skrik så att va.renda knut på repet brast och så tog han åter
ett språng ut i skeppet då det var tre leagues ut í havet. Ha.n sad.e

'îq till den tydligt att det med ratta å1åg honom i första nrmmet att ge
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ig åstatl och kÊimpa för ha.ns hustrrrs skull. Då gav de efter för honom

t
Ut¡9 fastäi^n de var ursinniga på honom.

Ðe seglade ¡:¡rder f em e11""'""* veckor utan att få syn på något la¡rcl'.

Ðe båd.a äldsta gick upp i masttoppen för att se om ile ku.i:de få syn

på något land inom synhå11, men det lyckades inte för ctem. Då sade

Ailm til1- dem att de skul-le Lâ"ta honom gå upp, för kanske han skulle
vara lyckosammare. rtÅ vet skåims!fr sade d.e båda till honom. IJa för
att du skulle dränkas$n nTngen fa.ra med mig, ty iae skall håI1a mig

stadigt i tågenr', sad.e haå.
llan giek på med att be dem ständigt oeh jämt tills cle samtyckte.

Han haiLe ínte förr kommit upp förrän h.an kommend-erade dem att segla
i en beständ riktning oeh mycket snart nådde de hamx i Östra Världen.
Det var ebb så. att d-e inte kunde gå in vid muddret. Ðet var en vilcl
kämpe därinne för att va.kta ha^rn¡.en. Han såg den diskutera och disputera
med varani!.ra och sade til-1 dem att sirynd.a ti1l honom så han fick s1å

ihjä1 dem. Den äldste svara.cl.e att det inte skulle d.röia ì-ëinge innan
ha¡1:skul1e va.Ta på.honom. De började strid.en och det var värcLt att gå

från världens norra ände till dess söclra ände för'att se på ile båtla.
De gjorde våtmark av hård¡nark och ctet växte mjuka raka ektelningar
upp ur den plats där de placerade sina fötters tåmeì-latlrum. Ðet dröjd.e

S.11|inte lä.:rge innan känpen fängslade .de fem smala hårdt och tätt på honom

oeh han satte ett etterljus att droppa på honom så att værje drôppe
gick ner i marken tvärs igenom honom. (.ffr loke) Uar den anclre sonen

såg den behandling som ha.ns broder hade blivit underkastad, rusad.e

han ut genom ¡rt Syttjan til1 kåimpen. Sanma strid som den äldste hade

haft, hade de fast den höll på nryeket 1ängre, men käi^ropen gav honom

*êPa behandLlng.
- Ailn var ute på fartyget och han röt av ilska av önskan att gå

til1 kanp mot kämpen"
ttVet sk¿ims, din staekars dr¡mbom!rr sad.e kämpen till honom. rrSkynd.a

ti11 nig så. jag få.r ge sainma behandling åt dig son åt de and.ralrr
ItJa sannerl-igen! Ja.g skall skynda, och jag ska11 inte 1ängre va.Ta

på avstånd från digt', sade Ail.m ti1l honom. Ean g jorde en väld.ig
ansträngning och sprang ned. ett end.a språng från'skeppet ut på torra
landet. De började kämpa oeh inom kort fängsladex Ailm de fem smala
på honom.
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Itlös mlg, d.u den bäste känpe som nånsin tagit denna kosan!tt sade

till Ailmr'r'toch det finns ingen p1a.ts där du någonsin kommer att
behöva nia hjä1p där jag inte'skall hjä1pa dig.

t'Ja.g skl1 l'ösa digtt, sad.e Ailm, rrmeÌl du må veta. att iag inte àr
långsamrnare med. att lösa dig än att fángsla dig, om du lnte håller dig
lugn.rrIIa.n 1öste honom oeh han löste de bå.da andra. Dagens sl-ut kom

över dem och d.e fråga.de honom var han trodde att de skull-e få natt-
kvarter. Han svarad,e dem att d et bod.de en förnåim gumma i gård.en som

1åg nitt i skogen framför dem d.är borta och att det var hans över-
tygelse att C-e skulle få nattkvarter av henne. Den förná,ma d.¡men var
syster til1 konungen av Grekland och bröd.ern{fraO" inte reda på att
någon sådan fa.nns ti1l. ITür frun fj-ek se d.en stfyra kosa:: not gården
visste hon med d.etsa¡una vem hon hade til1 besöka.re, oeh hcn rusade
ner på gårdsplanen. och hä.Isad.e dem väl-komna. Hon skakad.e hand med de

bå.d.a êi.ldsta och skakade hanC. med urxs *^' och kysste Ailm. Det sattes
fram d.en bästa mat för d.em men d.e båda äldsta viIle inte äta en bit för
de var misslynta och högfä,rd.lga (över¡rodiga) på grund- av den hecler
Ailn fick i jänförelse meC. d.em. Fru.:: gav akt på. dem och hon förstod.
vad- som gick åt dem.

äon bad den vara förstånC.iga och äta vad som bjöd-s d.em och inte
föru¡rdra sig över d.en särskilda hed.er hon visad-e honom, ty hon som ha¡r
gift sig med var hennes brorsdof,ter. När de hade fått veta vem de
hadextråt* fra:nför sigf. lade de bort sitt nissnõje och d.e blev glad.a
oeh vid godt mod oeh de gfssad.e att hon skulle l-ed-a dem (Se d.em a:rvis-
ning) tiff d.en plats där 31áthnaid- va.T. De fråga.de henne om hon visste
vem som hade rövat bort henne e11er var hon varo Hon svarade dem att
hon skg11e ku:nna ge d.em ledning en tid., rnen att det tjänad-e ln.genting
ti1l emedan de ald,rig skull-e k¡nnra kunna föra henne tillbaka.

äon oçh de tre gav sig åstad- tilld de ko¡o till en grotta (tråIa,
krypta) som var rnitt i ett vildt berg. Poll aa Chl-iabháin Cuire
/(nons)kamnarens korgs hål - tofsens vagg? -/ kallades den och en ettrig
vind bru-ka.de da.gligen blåsa upp ur d-en. I hålans mynning var en säv:ruska
och hon sa.de tiI1 den äl-d.sta. sonen att gâ. och ryeka upp den. Han försök-
te men Êåfirefy"lcad.es fu[ständigt, där'på bad hon d-en and"re sonen för-
söka. roen missl¡rcþ¿¿." att vare sig a** vrida el-ler vända den. t,Ja, min
sonrr, sa,de hon ti-l1 Ai1m, tthon ä.r din hustru som blev.bortrövad, oeh
detT$ig det rnecr största rá,tt åligger att $ämna vägenrt. Ea: grep d-en
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ad frun d.en äIdsta. sonen gå ner och ta 3l-áthnaid från dem. Har
d ena ha.nden och drog u-pp den med. rötterna. ute.n svårighet. Därpå

försökte men han hade inte gà.tt 1ångt förrän han skrek att de sku11e

d.ra.ga upp honom, för b1åsten hö11 på a.tt kväva honom. ItFörsök du! rr sade

hon ti1I den and.ra sonenr,rtmen iag fru-ktar att det lika l-ite lyckas
fõr dig.rt Det bar åsta&effiéd. honom en god stund, men han måste utan
dröjsnål vända oÍt.rr trDet är din hustru som är i fångenskaptt, sade

hon til1 Ai1m, rroch det är riktigast att du kä.npar för hennes shrll-,
men om det lyekas för d.ig att komma. ner så gagnar det dig föga, ty
ilen som rövad.e bort din hustru hæ s juhund.ra jättar, s julundra d.ra.-

kar och millioner soldater. tr tr'run stack s j¡ hand i sin f ieka och tog
upp en liten kamx oeh sade till honom att börja kamma sitt huvud. mecL

den när han fick se härskalen där nere så skulle de inte kunna rå på

honom. -Av den skräek sorn han fick d.å han gav sif ner, B]ömde lnarr att
draga till sig kanmen.

Så snart som járttarna och drakarna fick syn på honom, började de

känpa mot honom men han ha.cle dödat d-em alla tidigt på aftönetl. Därpå
gick han till d.em och gjorde tre högar (trejedelar) av dem - en hög
av deras ben, en av deras kroppar och en av deras huvuilen som ett hån
mot kämpen.

Därpå styrde han kosan mot slottet och vem fick han se när han kom

clit o¡a inte Bláth.naid.. Det var þon som blev glad när hon fick se honom

ty hon had.e tänkt en tid att hon a.ldrig se. honom ti1l domedag.
ItÐet àr fara värdtr', sade hon, "att il.et är ringa hjäIp för di-g att

ha kommit hit, ty när du går in genom dörren stannar klockan som är
d.är och känpa^r får då veta att du är kornmen; oeh jag fruktar att du

inte har någon utsúrkt att korn:na levande hem.rr Hon tog in honom i-

slottet oeh gav honom mat och dryek. Han var inte förr inne förrëin
klocka¡r star:.nade. Kämpen ut ögonbliekligen. När hon hörde bullret
nalkas gönde hon Ailm i en kittel (i ett kärl). Han sade ti1l henne att
ingen fara frå¡r Éire behõvde fö1ja henne hit - om hon hade lust att
tala med honom, så skul-le han gå dit bort och ha¡e skulle ge henne hans
huvud. rrDet är ingen från Éire som har följt mig hittt, sade hon, trmetl

jag hade en liten tam ä.lsklingstrast där henma. och han har kornmit till
mlgr oeh det var har som vållade att kloekan stannade.rrHa¡r gav sig
i väg och lännad-e henne d.är.

Det var tre tjänare i slottet. Det uppdrag som en av d.em hade var
att gå från nrn til1 rum va.rje natt för att skaffa nyheter tiIl !çämpên.

Det uppdrag den andre hacLe var e.tt va.ta. dörrvaktare hos nyhetsmannen.
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ge dryck åt törsta¡rd.e var vad. som å1åg d,en tredje av dem. lTär

thnaid gick ti1l sängs ropade hon på något att dricka. Strax kom
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* * känken oeh dörrvaktaren. Hon hade i handen en trähammare och hon

slog en fläek (knöl) i pam.an på dem ochdödade demo Inte 1ångt d.ärefter
r.u.sade nyhetsmananen (tristorieberättaren) fran till henne. Hon gav åi.ven

honom ett raskt oeh hå.rdt slag av träharnmaren och lËiænade honom liggande
cl.öd.. Därpå hade hom en lugn nattsöån, ty det var ingen som gick varken
til1 e]ler från. Hon steg tidigt nästa dag, gav Ailm mat och d.ryck

och sade till. honom att om det skulle vara så att det lyckades för
honom att död.a alla som han skulIe gå til1 strids mot, sku11e han
inte be om mera den dagen.

Ailm rusade ut på fäJ-tet, slog (f) sköld och begärde strid oeh han

svor a.tt han aldrig skulle gå t111baka. Kämpen ut i döruen och frågade
hur många han önskaüe. A1lm svarad.e att det var sjuhund.ra före honom,

sjuhundra bakom honom och sju-Trundra på vardera sidan. Ðe släpptes ut
ti1l honom och mycket tidigt på aftonen haile han d.ödat dem alla. Haå

for genom dem fran och tillbaka som en hök skulle fara genom en flock
snåfåglaroeh han lärnnade dem i högar på fältet. När han hade död.at

den siste rusad.e 3láthnaid ut oeh tog in honom i slottet. Eìnecla¡r han
var sårad och sargad. och det var förtrollning på fältet, stod det ej
i hans makt att röra sig. Hon tog. honm till h9.1sokä11an oeh hen läktes
så bra som han någonsin varit. Den natten råd-de hon honom åter att
inte be om mera om d.et skulle lyckas honom att döda allt det folk som

slnrlle sëi¡rclas mot honom.
Vid solens uppgång nästa d.ag rusa.de han ut på fä1tet, skölclen klang

och han begärd.e stricL och svor att Ïran aldrig d< ul-le vika til1baka. K:tm-

pen och fråga.d.e hur många han skull- rnilja h.a. Ailn svarad.e att d.et

slrulle vara sjuhunclra fra¡nför honom, sjuJrundra bakom honom, sjuhundra
på Var sida och sjuhundra mot varje dag på året. De d.rabbade salnman

oeh ha¡r hade sträekt d.em all-esarnman d.öda tiIl marken innan solen gick
ner. Bl-athnaid. gav akt på honom ti11s d.en sôste blivit fälId av honom.

Hon rusa-de efter honom och laCe honon i häl-sokällan och det behövde
harr ty };,an vay sårad. intill benen efter striden. Därpå gav hon honom

rcat och dryck och l-ad.e honom till sängs.
Vid morgongryningen den tred-je dagen rusade han ut på fä1tet slog

sköld"en och begärde strid oeh svor att aldrig fIy. I'IIu-r mycket vill d.u

ha i dag?r sa.d.e kämpen. I'Sjuhundra framför mig, sjuhuldra balrom mig,
sjuhundra pâ.var sid.a. om mig, s ju-h.u.::d-ra för va.r dag om året och sju-
hu:rd.ra för va.rt hårstrå på. rnitt huvud.rt rf Det skall icornma. och min bästa
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.trrangn1ng \och jag skall göra mitt bästa) d.essutomrt, sade kämpen.

s1äppte ut till honom fiarjg mod.ers son som fanns i hans land.. Så

gav de sig i strid med varandra, de och Ail.m och han had.e dödat d.em al-
la u-tan dröjsnål sed.an natten fall-it på utom en enda ltano När hall gav

sig mot d.enne nan, sprang han från honom ut över föltetr över en bergs-
rygg och han efter honom. ITär AiI:n tyckte att d.et var 1änge som han

kom und.an honom kastade han svärdet efter honom (f) Svärdets spets

träffade honom oeh k1õv honom i två lika stora ha.lvor. Därefter föl1
ha:: själv och förmådde inte lärnna platsen så trött (utI¡.a.ttad) var haÍt.

n'iörkset hade fa.lIit på när 3láthnaicl kon ut och hon såg ingen stå
på fä,ltet. Ilon gick att söka bland liken för att se om Á.il-m var bland
¿em men hon fa¡.n honom inte. Nä.r hon inte lycka.des gick hon utför
kullen ftjr att grâ"ta så mycket hon orkade. I'len det var hon som blev
glad då hon fa.nn honom liggand.e på kullens topp. Hon tog honom med

tiI1 läkekällan oeh det behövde han också nycket väl-. Därpå gav hon

honom nat och dryck och lade honom att soba och bad. honom att för sitt
1iv inte be om mer strid. om ha.n skulle segrao

Följand.e dag rrrsade ha.n ut på fäl-tet och sköld øaCrxs skrek (s1og

sköld) och begärde strid och svor att ha.n aldrig skulle vänCra sig till
f1ykt.

t'4, iag får ej fred oeh ro, e.ftersom ja.g inte släppte ti1] dig en

ette.rhund som jag har ihá,t, d.en första. d.agen oeh gav fred åt mina sol-
daterrr, sade kärnpen.

Ailn stod framför dörren till hundgården och he-de svärd.et draget.
Hund-en gjorde alla slags språng och ettergnistor kom ut genom hans mì:.no

Ðet var skräck för d.en i Ailms hjärta. tÏan gjorde helt enkelt så a.tt
han lade en flik av si-n k.a.ppa om svärdets spets och tog i med båda

hÊind-er:ra om d.ess båda ändar. Ðå hunden rusa.de på honom med vidöppet
gap så slog han d.en oeh två lika. stora häl-fter av den tvärs genom den.

Därefter ve.T skräcken så stor i honom att han inte ko¡l ihåg sin hustrus
råd utan slog skölden och begärde kamp och svor att han aldrig slnrlle
vända ryggen til1 flykt. Ha.n hade varken soldater, ië,tta.t, drakar
el1er hu¡d som han lçurrde sända att strid.a mot 411m, men han rrrsad.e

sjä1v root honom i ful1 ve,penrustning. Det var värd.t att gå från norra
(r:¡rdre) anaan av vär1den til1 d,en södra (övre) ¿inOan för att se de båda

rred bla.nka skarpa svärd angripa varandra ander och över revbenen. Ðe
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ep vareü.dra från morgonen till solens nedþång uta.¡r att förtröttas
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ch sen dess ti1l solens upp gTnS nästa dag. In stund därefter högg
a.st ha¡r det hade gjort var det till föga{l ìt o Ailm huvudet a.v honom, men f

hjäIp för honom, ty huvudet hoppa.d.e ner i hä1sokä11ar¡ (to¡ar Slánuighthe)
och det kon tillbaka på kroppen bättre än det ha.d.e varit fönrt. I{an

var svåTare att död.a efter e.tt ha varit i käl1a¡r än två av hans sort
d.essförinnar.. Så for de på vara¡.dra igen men striden hade inte hållit
på 1änge fömÊin Ailn måste begära stillestå.nd ty hae ve.r hungrigr

sönnig, trött, utmattad och uta.sad,
BAáthnaid nåste bära hem honom och hon hade möda med. läka hans sår

efter den store nannens hugg (vapen). Då ha¡. nästa d.ag stod i begrepp
att gå i strict sade hon til1 honom att han skulle kasta huvudet ti11
henner oû skulle vara så, ett han skulle lyckas hugga. av det igen och
hon slnrlle hålla kr¡ar d.et ti11s saken var färdig. Nästa d.ag rasad-e
AiJ-¡n ut sâ. $t oen sta.rk som han någonsin hade varit, slog skö1d och.

begä.rde stríd. oeh svor a.tt han aldrig skul-le vä¡.da ryggen till f1ykt"
Ut kom kämpen i fu1l vapeìr.nrstning. Ðe började kampen och fortsatte

¡not varand-ra till solnedgå.ng och under natten ti1l soluppgång nästa
dag. Ungefär vid ¡aid-d-agen högg Ail¡a åter av huvudet. Huvud.et hade inte
förr huggits av än d-et började hoppa not hälsokällan, men om den d.et
gjorde så ti].lät Ailn det inte u;ban gav d-et åt 3lúh¡raiè och hon bevara-
de det ti1ls det var slut med. honom, Därpå tog hon Ailxo till källan
och Iäkte honom.

De star:nade nâ,gra dar i slottet fast de had,.e brådt att komrna hem,

Ailn letaôe genom slottet tills han fann guldbägarert som Bláthnaid d.rack
u-r d.en dag då käm-oen rövaC.e bort henne, oeh de tre tänd.erna som ha.de

sl-agits uf hans faders murr. De giek tillsairrna¡. till Poll aa Chliabhain
Cuire för att gå hem - de hade i-nte amla"n vä9. Ðe bâda bröderna var
alltjämt d.äruppe och vä.ntad.e på honom" Ail¡o var vilIrådig i det han
inte visste vilket son var bäst antingen han e1ler 3láth¡ra.id slnrlle
gå upp först. Setxfi¿txsta::brcixùø¡aaxgføxûe Ti1l slut sade han sig att
d.et var bäst för honom att visa bröd"erna förtroende. Han visste vad
för en förfö1je1ðe som }runde komna efter d.em och taga hans hustnr
frå"n honom om han ginge upp först. Ðet första bröderna gjord-e sedan
de hade fått tag i Bláthxaid, det var att tillsluta hålet över Ailn
och lämna honom d-ärnere.
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lr Det blånacle oeh svartnade för den stackars manrr.en, ty han visste

te vilken minut hans fiend.e¡ skulle komma över honom. Han satte
u ilo ig ner och började fundera vilket utväg som vore bäst att lösa honom

från d.en knipa han var i.. Ha.n hacle inte varit där 1änge förrä¡r han
hörde nalkas tlu:rder och dån genom skogen. Inom kort så.g han komma fram
ett stort känpadjur som kallacles Grå Katten (gat Glas).

rrVet skäms du fula. fattiga fä från Eireltrsade han. ItVad har fört
dig hit och vad har du gjort här?rr

rr3evars vä1, det är nog olyekan som har fört mig hi.ttt, sade Ailm.
frJa det är just d.en som har fört dig hit, ty jag skall göra upp

rä.kningen med cligt', sad-e Cat G1as.
De båd.a tlrabbar sarrman och gick varandra på livet med skarpa svärdt

under och över revbenen ända t111 solned.gången på. aftonen. Ai]m fick
S.122överha:rcL över honom och fängslade cLe fem smala starkt oeh stadigt på

honom och satte ett etterljus att droppa på honom så att varje ctroppe
giek tvärs igenom honom till marken. Cab Glas bad honom både innerJ.ígt
oeh ynkeligt att lösa honom och så sku11e han ha honom till tjänare
alldeles som ha¡rs husbonde hade haft honom. ttJag skall lösa dig; jag
skal1 inte göra kortare dröjsmåI att lösa dig än med att fängsla dig
igen om d-u gör något rackartygr', sadeAílm. IIan löste honom och satte
sig ner för natten utan en bit nat att äta eller att få någon (Z).

Tidigt nästa'dag hörde han åter dunder och dån nalkas genom skogen.
rftr'örmod.ligenrr, sa.de ha¡r för sif själv, rrär det ute med miþ nu om jag
någonsin varit så. il-l-a u-tet'. Inon kort ru-sad.e Grua.gach Ðhifna a¿ Oir
fram till honom - en l,;änpe som var starka-re och C.ubbelt så stor som

Ce.t Gles.
trVet skäms, din slyngel.! Vad har d.u- gjort för en olycka, e1ler hur

kan d.u }::a.ft panna att konma hit alls?tt sade'ruagach ti1I honom.
trOlyckanr êr sa.k sor¡. all.tid. va.rit över migrIt sad.e Ailm. De rusad.e

på varandra och Gruagachen tänkte att he.n utan dröjsnåI slculle kla.ra
undan honom. De hö11 på. att kä.mpa rced va-randra till solens nedgång.
I-iungern sa.tte fit Ail¡n och ha.n raåste begära vapenvila. De satte sig
ner tillsamm.an på. tuvorna nästa-:r halvdöda. Kort d.ärpå sprang en ha.re
mellan d.em. Ailrn d.rog sitt svärd- och h.ögg honom nitt itu-. Han å.t sitt
lystnä.te av d.en oeh om ha.n inte had.e fått den skulle. ha¡r ha. d.ött av
hunge:e. lïär han var mätt, sade han til1 Gruagachen att springa uppr
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ty han sjä1v var fàrdig. Så började de känpa meC. va.ra¡rd.ra och

de hade inte kämpat 1änge förrän Ail¡n fängslade de fem smala på

honom och det båd.e stadigt och starkt.
ttDu hjälte, d.en bäste som någonsin kornmit i nin väg!rr sade

Grua.gachen. rrlös mig så slçall jag bli dig en god tjä.::arerr.
t'Det tar inte kortare tid att lösa. dig åin att bi¡da dig igen

on d.u brukar sätta d-ig (:)tt sade Ai1m.

Ailm löste honom och frå.gad-e honom om han skulle kui:na hjäJ-pa
honom att gå upp genom hålet. Gruagaehan sa.de att d-et skulle
han kunna och göra honom annan nytta därjËimte. Gruagachen skaffade
upp honom och gav honom ett trollspö och en häst. Dä.rpå gav sig
Ailm i, vä.g ta.cksam och glad tills han nådde havet. Ha^rr slog ett
slag metl sitt lilla trollspö på ett träd. som växte invid stranden
oeh förvandlade det till ett skepp, förd.e hästeno*þ9# o"ft seg-
lade åstad- till Éire. Ðen första. plats han gick ti1l sedan han ha-
de komnit i l-and., cLet var till en vadmalsstampares hus som 1åg i
r"ärheten av hans fad-ers gårcl. Han tog på. sig dåliga kläder, så
att nan inte skulle kä.nna igen honom och gick att söka tjänst
hos sta.mparen. Stora I[6r ka.Ilaö.es stampareng hustru. Hon hade inte
mer än tre tänder och ett öga, men hon hade en olyckligt elak
tr::rga så det förs1og. Hon hade oekså en dotter och hon kallad.es
li1la }iór. Sta:nparen satte ùorro* til1 att arbeta ensan i stam.p-
kva.rnen oeh så snart han vänd.t ryggen till honom slog Ail-n ett
slag med sitt lilla trollspö på a1la håll på tygrull-arna och d.e

tätnade på ögonblicket. När stamparen återväi:rcie och inte såg Ailn
göra ett dugg, sade han: ttlag nig fanr ofl clu inte är den sämste
tjänare som nånsin har varit hos en fattig man, då du är en sån
d.är overksam latmask dä.r sen du kom?rt

"Â, se dig onkring!t' sade Ailm.
I{är han såg vad. han hade uträttat, sade han:ttÎag mig fanr o&

du inte är den bäste tjänare som nånsin har varit hos en fattig
lmrr - du skall få li11a Liór av mig oeh d.et inte to¡nhänd.t - och
tag nig fan du Stora Mór om du ett end.a ond.t ortL till min tjåinare
och var inte för s jäIvbe1åten( ? ) t' .
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När stamparen. lä.nnade stampkvarnen gjorde /¡'i1n så nyeket ar-
bete som han sjä1v inte skg.11e ha kunnat göra på ett fjärd.edels
àT. En dag var clet någon syssla som förde stamparen ti]-l konungens

av leinster hov, och när han kom hem berättade han för Ailm
att det skulle vara en stor församling där nästa dag. Ailm frågade
vad det skulle tjä.na till. Han svarad.e att det skulle vaTa jakt
necL falk på den yngste kungasonens älskligsskata och vilken falk
som än komme att fånga d.en, så slnrlle falkens á.gare få tre tirnnor
gu1d. -A.ilm frågade vad slags son som skatan tillhörde el1er vad

soún tagit vicl honom. Stamparen svarade att han var en djävu1 från
Trelvetet, att han hade gett sig bort u-tan att man hört det minsta
trâr- honom och om han vore (an,find na mball?) här(?) skulle iag
inte ha mycket att görail.

ttNå., han roå vÐ.ra. var han vi11", sad-e Ailmrrnen har ó.u någon för-
någa att sl äBpa. upp en falk?rr

rrTag nig fan om jag inte tillbragt nycket av nitt liv med. att
s1äppa upp en falk, innan jag sattes till d.etta usla yrketr', sade

stamparen.
$Ðet var ju tur! Var red.o i morgon så skall iag ge dig en f alkrr,

sa.de Ailm. Det var en stor massa måinskor sarnfad.e vid. kungsgård.en

då. de bå.da kom dit på tingsd.agêil. Så snart skatan hade släppts
löste var och en sin falk efter den utom stamparen. Han hö11 kvar
sin d.e andra hade konmit långt bort, men han hade inte förr s1äppt
den från sig än den var tillbaka igen och hade med sig skatan och

så he.de han vunnit guld.et. .

En vecka senare var där "ftfy'0""*,1ing. 
Den gå.ngen hade d.e kapp-

löpning rned. hästar och den vars häst skulle vinna skulle få fen
tu:rnor guld.. Nä.r Ail-n hörde att kapplöpningen skul-le äga rwo, ftä-
gade han stamparen om han dugde ti1l att rid.a en häst.

rrstörre delen av mitt liv har jag ägnat å.t det arbetet tills
jag sattes til1 d.etta usla yrker' , sa,de stamparen (val-k).

ttHåll dig i så fall redo, så skall jag ge dig en hästil, sad.e

Ai1m" Han skaffade en häst och tygel och sadel till valkaren och

det första han hade gett sig upp på den, tog den ett språng upp j-

luften så att han stötte sitt huvud upp mot molnen. Fingrarna
spreta.de ut (släppte sitt tag?) på valka.ren när han kom ner och

ft b{t:tg
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bad tjänaren lyfta honom frän hästen eljes skulle han (aen)

döda honom. Artur bad. honom vara vid. gott mod utan att
så karréke han skull-e få guldet. Han Iyd.de Ailn

gav sig av till kapplöpningen och vann vadet. Han kom stolt
hem och sade ti11 tjëinaren att han skulfe få lilla Mór av ho-
nom och inte tomhänd.t.

Det var ejr sjö på konr::egeu.s mark och i d.en var en piast
som bruka"ùe äta upp boskapen för honom. IIan lät lysa på. att
den som d.ödade clen skulle fþ" sju trinnor rent gu1d. Tiänaren
eggad.e husbonden att åtaga sig att död.a plasten. IÏafi skulle ge

honom en häst som skulle döda den oeh han skulle inte behöva
göra ett d.ugg mer än s1äppp d.en ner i sjön och vëi:rta tiils
Cen kom ti-llbaka till- honom, I{an sade ti}l honom att ha.n

skulle se sjön färgas röd när d.en var dö.q och att häsien skula
le komma tilJ.balca. til-l honom genast och lå.ta honom sätta tetq4t
på d.en oeh taga hem den till honom för sitt iiv. Yalkaren
släppte hästen i sjön och han hade inte förr gjort det ¿rn

p:-áfen slukade d-en. Hästen började sparka inne i cLen och död.ade

den och kom tillbaka. När vatkaren såg hästen kornma upp ur
sjön, fåirgad. röd av blod., trodd-e han att d.et var piasten som

kon. I{an bl.ev förskräckt och flydd.e så fort benen kr¡¡rd.e bära
honom. Ðeù var den häst son Ai1-m hacle fått av Gruagach Shina
arr Oir. Bláthnaid känd.e i-gen den. Han sprarrg till valkaren och
ryckte betsl-et från honom, satte d.en på. hästen och tog den

med sig hem. ilan hade d.å klart för sig att Ailn levde någon-
stans. Fär valkaren fick guld.et för att han dödat piastent
frågad.e Ailm honom var hästen tagit vägen. Harl talade om för
honom vad som hacl.e h¿indt. En tid. d.ärefter kom valkaren till
Aitr¡a och talade om för honom att d.et skulle b1i bröl}op i
kungsgård.en och att konungens äldste son och iLen il.är and.res

hustru sku-lle gifta sig, och att han själv hade fått inbjud-
ning och han lät honon följa ¡ned och han sku11e tillsIuta
sitt öga bröllopsd.agen.

3röllopsdagens morgon saile valkaren till Ailn att han

skull-e ha ögonen från korna och häst arrra innan han gick tiJ-l
kungsgård.en. Vad gjorde clen skälmen om inte att ta ögonen ur
d.em oeh stoppa dem i en påse och så tog han på sig. dåliga
kläd.er och så rusad.e han fra.m i nËirheten av d.örren, Det var
inte ett natfat son tjänarna bar in som han inte lade'ett ä.ga

av en' ko e1ler en häst i vart och ett av aLem. Tjåirrarna skrek

fr trt{4'-tt
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att cl.et var en sl.yngeJ- d¿ir som spelade d.em spratt och bad. cLem

att han skulle köras bort från d.em. Konungens älcl.ste son rìtsa-
Oe ut meil ett rep. IIarí tog honom ned ti1ö skogen för att'
fängsla honem vid. ett träd, Vad gjorde Ailn annat åirr fåiirgsla
honom sjä.1v oeh ge honom en riktig bastonad från topB till t2à

och tala om vem han had.e fra¡nför sig. Han kom åter ti1l ktmgs-
gård.ens cLörr och började sasma spratt. Tjdnarna skrek åter att
spektakelmakaren skulle d.rivas bort.

Den aniLre solten gav sig ut med ett spö och ett TêPr oqh

d.rog Ail¡a med sig till skogen. När d.e kom fram ti]l skogen,

grep .{i1m honom och tog honom med sig til} d.et träd. som ha¡r

fängslat d.en äl-d"ste vicl och banci hans fem sma-Ia. Därpå kastade

hav av'sig sina ga:nla paltorr aatte på sig en dräkt passand.e

för en kung e1l-er riddare och giclt titl sin far inrre i kr.ings-

gård.en. Där inne vaT en stor skara herrar infcjr honom men

i-ngen kände igen honolr. Àilm frågad.e honon vad- som hade tagit
tårnderna ur honom. Han berättad.e hela historien från början
tilI s1ut.

trÎala om för migtt.,. sade Ailm, t'tog d.ina båd.a söner ti11-
baka tänd.erna och bägaren til1 dig?t' t'Nei, d.et ha cle inte gjortrj
sad.,: konungen.

Han drog fra,m ¿e¡n'ur sin fieka och lad.e fra¡n den på

bordet fra¡nför honom. lTär han fick se den käincle ha¡r igen Ailm.
Ha¡ miste sansesL men ha:r kom genast til1 sig igen. Kort d.ärpå

kom Cat Glas in och had.e en stor säck med guld. som han had.e

funnit i d.en kåimperls gård som hade rðwat bort Bláthnaid. Det
satte häpnad och ber.urd.ran i d.e herrarna som var närvarand-et

att Ailm hade förvärvat så mycket gufd medarr ha¡e var borta
frän hernmet men ä.n.lru större häpnad väckte d.en omståind.igheten'

att en sådarr som Cat Glas var tjåinare ti1l honom. Men dubbelt
så. stor häpnad väekte det hos cl,em, när d.e fick se Gruagach

Ðhrlna an ÓiT och att haa had.e en a.nna.n säck som var tre
gånger så stor. Bláth:raid. såg honom inte f örrärn han hade gett
tänd.erna til1 sin far och ilet står ej att beskriva hur glad
hon blev. De båda äld.re blev löss1äppta och skammen lät d.em

inte någonsin komma nära platsen igen.
Ailn skänkte iLet rike som tillhört d.en som haale rövat

bort hans hustru tiI]- Cat Gl-as och Graagach Dhrfna Óirr och ha¡r

själv och Bláthnaid. bodde alltsed.ag i hans faders gård.
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S. L29. Diarnaid Crón o abhsach

. I d-ên onda tideú boild.e tLetta par väster om Céin on

Fhiahda oeh d.e var utfattiga, elËå:riliga, utan aflnafl boskap ¿i.n

två stackars små kor. I\[jölet tog'inte vällingen (?) hos cl.em

från måndag til-l löritag, och cleras strävan meil l-ivsuppehället
brukade vara. I'ta ur d.en ena muggen att 1ägga (fraffa) i d-en

afidrarr hos den.
Den guil.elighet eller fromhet som den god.e Diarmaicl lade

i d.agen var inte stor. Ðet var alltför säl1an som han syntes
i mässa¡r eller i kyrkan; men såd.an var inte cl.en livlige
sötnos till- hustru han hade - hon var oftatinildt smäl-ta¡rde

himf arnatt. (?).
En morgon d.å d.e satt ti]l frukosten och intek hade på

bord.et a¡r¡rat än nycket titet, kom liskan på d.en livlige och

han sade att d.et inte var und.erligt med. cLen svårighet och

otur och misslyckande som pressaile d.em, då ju han så sä11an

gick till Guds hus och.han förtjlinad.e d.et. ännu värre (Z).
För att göra rä.ttvisa å.t den fattige stackaren så var

det inte rätt att klandra honom för d.et, för på den tid.en
fanns inget ]capell som 1åg närmare rnse Getrbleacht och d'et

1åg åtta miles från frans hem.

l'Tästa sönd.ag lagad.e OoSt* iväg vid. dagbräekningen
och Gud. hejdade hono¡a inte förr än han gick til-1 mässa3 i
Inse Geimhl-each. Sockenprästen hö11- en vacker och kraftig
pred.ikan sora föll i utmärkt god- jord. hos Diarnaid (som grirck

u*$grÞe"l +g$*ân på B.
De:r här sta.ckars prästen var inte att gratulera för' vad

han fick av sockenboTna, ty d.et stod lnte i deras makt att
vara frikostiga, ocl:. han skulle clraga i snëlret med bägge

ändar hoptrasslade om hal inte had-e haft n,gta aiüres jord
och en sroul-a boskaB och emellanå.t också en gris. Det var
knogidt nog för honom att hålla hus oeh skaffa lön ti1l hus-
hållerska och cl"räng. trasthona

Ja, efter att Diarmaid återväind.t började ha¡s këira naka

att frâ,ga ut honom, (Ðet àr ett litet nöje att förhöra som

somfiga hustrur ibäand irar, som ni vet).

I



\v 34

ft øt{t:.s3,
I
m
il

O
'ùL

- 16

It.[ck, min ä1sklingt', saiLe hon, rtvar det nycket folk vid.
mässan? Fick ni någon predikar$ Yad tal-ade prästen om? - Vad
har d.u med. til1 nig tíån stad.en?rt

Diarm.aid. gav en noggrar.n och grundlig redogörelse för
sin fëird. och sade att d.et'var på tid för dem att betal-a sam-
hain tri-buten'? att prästea hade sagt att iLen som ger från sig
en sak för Gucls skul-l han skulle få den iillbaka i- d.ubbel
måtto.

t'Ja viåst får han det. Det har jag allt1d vetatt', saile
hon, rroch eftersom vi inte har en enda penny vid, iLet laget,
så ár det minsta vi kan göra att driva en av korna österut
att ge honomr.

trO vad iLu är förståndig, m1n älsklingt', sade Ði-armaid.,
rrclet är det bästa vi karr göra och ingenting är åågonsin san-
nolikare än att clet är bäst både för vårt tinJ-iga och a¡rd.liga
vä1 . rl

Diarmaid glönd.e lnte att stiga upp vid dagbräclcringen
nä.sta clag och att driva kon österut ti1-I prästen. Ha¡. var in-
nerligt tacksam för d.en oeh gav honom en präktig niddag och
rikliga d-rickspengar. Så gav han sig i väg och glad var han
emed.a¡r han hade fullgjort sin plikt mot kyrkan.

Mu:rter och gJ-ad var hans kära hãIft iLen kvä11en då han
redogjord.e för sin fä.rd. för he¡r¡re

Man kan gott säga att han fiek en glädjechoek nästa dag
när han öppnad.e clörren. Yad fick ha¡r se franför sig på gård.en

om inte sin egen ko och därjämte en av prästens tjurkalvar
(ungtjurar) !

I'Full-het i stället för tomhet
Nog som jÈlnvikt från Jesus
Jag ofta faren tröst utan snålhet

' En sak i hans ha¡rd jag ej tåinkt på", sade hon,
f¡och d.et är iIIa att vaya fattig och snål- mot Gud.s välsignacie
säncl.ebud. Se bara att vi har mer åi:r vår egendom fördubblad.
Vad ska1l vi göra med d.en gâ.van som GuiL gett ossT?

trSl-akta clen för julen naturligtvis. Vad. skufl-e vi eljes
göra med. clen?'r, sade Diarmaicl-.

Det gjorde d.e oekså och d.e behövde d.äÍrför varken törsta,
frysa eller hungra under den kal-laste årstiden.

Det á,r ett dåIigt iLrag som träffas hos en massa mänskor

att dèt á.r sä11an som de tänka på Gud annat åin bara när d-e
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råkar i fattigclon el1er nöct', och jag är räd.dr att Ðia:maid
inte var frl- från ilet f elet.

Peig blev sjuk áeh han måste sä.n¿l.a bud. på prästen. Nä^r

han gav akt på cl.eras fattigdon, sacle han till. honom att kom-
ma i tjänst hos honon sjäIv ti1ls göken go1 så sku[e han
fâ en viss sunma pengar av honom. De kom överens om cLetta.

Den þqshål1erska, som prästen had.e, kom inte al.ltf ör
meo,/väl övereñí clrängarna, och hon avskyr'jile folket från Céin

Fhi-aôha som frosten.
En tid förut frade en onkel ti.ll henne öött ooh han haile

efter]Ëi¡nnat .en ofantlig tnassa pengar i testanente til-l henne.
Sen d.ess var.clet hon som var t'tillclraganclelt och stor på det,
ful-l av härsklystnad. Ðråingen var pinail och plågact av en

älskLingsgrisr soo hon had.e ti1l gödning. Det var ofta som.

han träffade på den i buskträdgården (?) clär clen Þ8baÉg av
alla krafter (bråaskade att pIöja) och cl.et var många ivriga
pIöts3-iga argrepp han gjorde mot clen för att d.öda ilenr men

hushåUerskan rusaile alltiat 'fran för att försvara clen och
brukacle säga rrpardon". Det nann som arbetsfolket gav clen ilËir

besvärlige grisen var parclon, eftersom hushållerskan så ofta
satle cle!.

Dia"maÍd. gick hen varje sönclag och fridag till sin
älskade hustru, oeh han var inte tonhänd.tr var han nu fick
gåvorna och goclbj.tarna och smyckena, men tl.et gör iletsâJlÌtrâ.
Den som råkail.e gå fOrbi och se honom i trädgården 1 sÍna fina
kläcl.er, harr sku1Ie ku¡¡ra tåinka att clet var prästen själv som

var i[ålr, så väl-kIädd som ha¡r vâ,]r. Det vål1-aile eJ Diarnaid
någon oro eller bek¡rnmer.

fill slut miste hushållerska¡r tålanod.etr gick tilI
prästen och sade ti1J- honom att clen l-ata och okrxtniga od.ågan
j.nte var våirct att föda för det arbete han hacle att. göra och

d.essutom var det att någon av Céin on Fhidhas lËittingar över
tröskeln, ty den skyddade lnte någonting för d.em utan tunga
och heta.

rrHav tål-amotl.!rt sacl.e prästen. ttKanske bättrar han sig.
Oeh för övrigt så är hans tid inte utlupen förrëi:r göken gal.r'
Ðet är Látt att bota, sacle hushållerskan 1 sitt stilla sinne.
Ðet kom en kall kulen oväcl.erscl.ag och han sattes att plocka

sten i en kornåker. Ean hade inte varlt dÊir Iëinge förräi^n. hus-

hå.uerskan rusade in 1 ên Jåirneksbuske i kanten av åkern och
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hon ropad.e kuku av alla krafter i hopp om att hon så skulle
förd.riva Diarmaid.

Ðiarmaid. tänkte'att det var en riktig gök soxû var clär
och hal tyckte att den go1 för tidigt. Han tog helt enkelt onh
kastade en ord.entlig sten mot 'ousken oeh träffade ttgökent,

och ilet var strömmar av bl-od. frå.:e henne (?). Det behöver inte
sägas att harr vänd.e bort eggen från hennes satiriserande från
sig den dagen ty d.et var hon son var sjuk och.ill-a så¡racl.

Nä.r Di-armaid kom uncLerfund meil vilken ohjälplig olycka
harr hade vål1at, lagad.e han sig därifràn och han gjorde inte
a¡rnat än att uppbära sin J.ön och laga sig hem utan att kivas
i-gen med. den ilskna kvinnan. De l.evd.e lugnt och behagligt och
muntert till-s d.e had.e förbrukat ilet sista av 1önen. De började
äta gröt när fattigd.omen grep tag i dem.

ttJag uniLrar inte myeket på att ett ljr:nt käril som inte
gör Gutts och kyrkans vil ja är utan med,el och ägod.elartr, sade
ha¡ torrt och hetsigt. Det bar åter österut med honon till-
Inse Geiml-each och. hörde fromt mässan och harr gav noga akt
på vad. prästen sad.e.

rrVad had.e han i dag att säga?rr sade Peig till honom

sedarr han ko¡rnit tillbaka. t'Å, det var en farlig sakfrr sâde
Diåmrnaidr'. ?rästen saAe ätt den som vål-l-ade granwLanna skada
och son inte gjorde bot i handl-ing mot honom för a.tt fâ" för-
låte1se skulle va.:îa utan penitential- satisfaction i sin }<x,afttl

Det gav honon ängslar. och bekyromer och han beslöt att gä

österut och be prästen on förlåtel-se för al1t orätt som han
hade gjort emot honom. Han gav sig å.stad. och dåi han kom i
passen (ar na Cénf njbh) mötte ha¡ prästen och de hälsade på

varandra.
I'Vart skall clu nu lnàn, Ði-armaid,?tt sade prästen- rrÎil]-

FJ

dig, fader, fõr att be om förlåtelse för vad jag någonsin gjort
orätt mot dig.r'

ftDet skall- du få och gärna naturligivis't, sad-e prästen'
ffmen det ár så. gott att du går tilI hushållerskan och ber om

förlåte]-se så vä1.t|

't3rästen sad.e tiJ.l nig att iag skulle kornraa och be om

pard.onrtr sade han.
Ðet kom inte i hennes tankar ati. d.et fa¡ns någon a:ulaf,l

rrpard.on" und.er solen än grisen som hon fätt ti1l att b1i en

fet slalctgris och hon tänkte att d.et inte var rätt för henne
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Ingen fra.meåne utan d.isciplin.

Det är ett ord.språk som säger attrtalla får bukt med d.en

elaka hustn¡¡r utom (Aen som är) hennes mantr; men iletta slog
fel en gång.

För omkring hund.raferot¡ûo àr sedan bocLde en d.uktig respek-
terad. initiativrik laaftig, förmögen (?) Ia¡rd.t¡tan dåir västeru-t
på Ros an locka invid. Guagáln. Sju döttrar had.e han. De sex
av dem var snälIa, beskedliga, väluppfostracle fliclcor och d.et
fanng i hela proviasen inte deras likar i fråga om flit och
uppträdand.e. Eftersom d.e var så. förträffliga så. blev d.e myeket
snart gifta, naturligt nog. iI¿ur fick de rikaste och mest ansed-
ila unga. mÈin i socknen åt den.

Den yngsta av flickorna var värre ¡å:r djävulen själv, ty
hon var hård, högf ärdig, lat och besvärlig och d.et kl¡¡rd.e inte
fal-l-a henne in att göra minsta tjåinst åt hennes far eller åt
någon arLrrarL son gjorde sitt bästa för hennes räkning. För d.en

sku11 tiånkte nart att hon alltid sku1la vara kvar som en bort-
byting i Ëi+t"fiå=n hos honom. Men ofta blir det inte som man

tänker. Inte 1ångt efter seclan de and.ra sex var bortgifta
kom en rask och k3.ok ung marr och friada ti1l hènne hos hernnes

fal . .
t'Jag sätter stort värde på att du har korunit och jag

sä.tter likaled.es våi,rde på d.in avsikt i d.etta fallr', sade han,
rr!ûen jag skulle inte ha samvete att för hela livet fängsla
(bl-nda) dig vid en sådan elak oeh enveten styresman som hon;
hon är för envis och krånglig och ¡i skulle inte stå ut en

ve eka med. vara.ndrafl
ItVar 1u6nr, hed.erlige mart!tr sad.e ynglingen, It jag är

övertygad att det i henne fin¡rs ett ämne till utnrärkt husfru
bara ma¡r riktar in henne på rätta sättei, oeh jag vågar säga

att jag sjä1v är kr¡nníg och erfaren för cLen saken.rr
t'ùiän¡riska¡s vilja är hen¡res l-iv och ilu nå gäirna ta her:ne'f

sad.e lantl.tmannen.
Förlovningen kom till stånd och de gifte slg.
Ðagen efter brö11opet kom en storkammlg' fjädergraffi

tupp in till dem på golvet och börjãde högljutt gala. Mannen

tog helt enkelt en skarp laoiv och nackade honom och läinnad.e

honom d.är sprattland.e med fötterna.
nAclc, vacl förnådde dig att ge mrñn präktiga tupp en såd.an

behandling?r' sade hon med. ilska i rösten'
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rrÐet har varken funnits nËinniska eller dJur som någon-
sin så har utmanat mig, utan att jag gett clem cten beha¡rd.-
l-ingenrf , sad.e han så áögt han kr¡.¡rcl.e. trHusbonclens befallning
ãv stark (?)ur sâd.ê ha¡r för sig sjä1v och hon bara kröp ner
ti1l sig snä11t och beskettligto

Hr:¡rd.en var clet första djur som tlärnäst börJade skäUa
och när den ej tystnad.e när han talade till cl.en, gav han clen

helt enkelt en spark i þuvudet så clen d.og på fläeken.
ttÐu store Gud.! Vad går det åt dig?rrsade hon, Itsnart

kon¡ner jag.inte att ha leva¡rcle <tjur på jprcl.en som clu lnte
slår th.Jä1..tt

trOlyctnacL är cLen encla sak som sätter ilska och ursinne
på nig, min gocla hustrutrr sacte ha^n, ttoch jag svÈir på att nan
har a1drig varit olydig mot nig mer än. en gång ty jag ger
ald.rlg pa¡d.on åt den som Êir olydig. t'

"HittiJ-J.s har alet gått brarrr sacle hon för sig sjä1v,
ffhemma är d.et dþIig! ne? d.är hernma åir det bättre åin att vara.
har, men tå1*oå%"öt8{t?t"8rr"= en handting son ej kan hjä1pas,,.

Så gav han sig ut i boskapsfålIan och hon tiJ.l-ika med

honom. ttstå rätt och håI1 dlg undan för migu, sad.e boncLen

till en tjurkalv som stoal bunclen cl.är. ljurkalven vä¡rile döv-
örat till, metc hade han inte förstårxd så fick ha¡r kä¡rna av
iLet. Med. ett s1ag.r¡niler örat satte ha.n skräck i den.

ttJag arrn.a eläindiga stackarel Det var tlen oncle som

eggad.e nig att gifta mig med. vid.u-:nil.r€ttt, och ctet är f axa
värdt ja¿l ned snaraste får sanm'a behand.ling som boskapen av
honom. Gud hjä}pe oss, vail har fått mig att äkta en ond.

man?tr sade hon för sig själv.
' Hon gjord.e inga invänilÈi,ngar mot vad han had.e gjort
lika 3-ite som han gjorde några frågor om saken; och il.et
d.röjde inte 1åinge föruå'i:r hon så fin som arbetares katt och
hon var flitig och omsorgsfùI1 och arbetsan.

TJfter en liten tid kom hennes far tíll den på eget
initlativ. Han hade tirnkt att ha¡rå iLotter efter sin vana
skuIle visa sura miner och vara vicL då1igt hr¡nör, och cl.et

skul.le vara en brokig historia hos tlet ãkta paret mad. hand

i hår och }onlv på strupe .

Men det stocl he]-t an¡¡orh¡nda t111 hos dem. De kysstes
pch klappacl.e vara¡clra lnfõr honom. Han had.e sedan han fötl-
cl.es ihte sett ett Ba¡ som var värrlígare, k?irlektfglLaret
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lyckligare och fred-ligare än d.e, och ha:r undrade vad. som
\raT orsaken till d.en stora föränd.ringen

ilVad. är d,et som har tagii från henne l:en-nes ilskna
lynne ocrh. hen¡res oförskärndhet och högfärd?r' sade he.n 'r;il-l
sin nå9.

llan 'oara gav till ett gapskratt ocir sade att lyckan
fiirns bara dåár det fin¡rs d-isciplin. rrOchr¡, sa.C.e ha.n, rrd-en

heragift du gav rn13, den sä.t'cer jag upp on att h.on konner nu
at'r; fi-da di-g villi.;-are och lvrigare àn nâ'gon av d.ina andra
d.öttrar korune:" att göra.rr

r'Ðet vad-et går jag ned. på", sad.e d.en gam1e, "alf ihop
silall horuria på. midd.a.g ¡os mig nästa söndag och d.râ får vi
se vad vi f i;.r se. tl

De kom alla och när tlden kom att de skulle sätta sig,
sade faC.ern til1 fr:uarna att ta av ringarna. frãn sina fing-
rer. len u:rga. fru-r:. tog inora et-b ögonbli-ck av si¿l sin ring,
rnen d-e öv::iga sex va^r tröga och långsarxlra till d.ei.

"Ja, nu flickor!rr sade han till dem, "så måste ni ta
av er de d.är skorna ni har på er, i:rnan ni går in i salongentr.

På. en hand,vi,ind.ning haCe clen ;rngsta tagit av sig skorna,
men den som sl;uile se d.e övrlga ta av d-en, skuUe ku-nna tro
att d-et var ned- bu-C. till död.en son de var på vä9.

ttJa, mina barntr, sad-e fadern. rtlet àr en sed. pâ

vissa -Ð1 atser at'r; hustrurna tar a.v sig sina strurnpor vid.
inaitid., och jag àmnar i dag införa d-en seden härt'.

Det ord.et had.e i-nte hu.,:nit ur hans nun förrän d.en

yngsta hade tagit a1T sie,t strumporna men de sex övriga steg
i vredesmod upp från borCtet och a.ll-a med trumpna miner.

I'Ingen framgång utan d.isciplin", sad.e den yngstas
::rarr och så fick han en henngift ti}J. av d.en gam1e.
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fick se någonting blËinkancle, lysancle, gnistrancle invid
väggen. Ha¡r starmad.e en stund ttåir han var men när ha¡r inte
såg en rörelse hos dei blËinkande föremålet gick han.bort
ti1-l ttet och tog clet med bägge här¡clerna. Yact skulle ctet vara
ar¡nat åin en spegel! Varken han el1er någon i hans.familj
hacle någonsin förr sett någon sådan. Han hö]-1 på att dö av

skräck d.å han såg in i d.en, ty han tyckte att det var ha¡rs

egen far, som rrar 1-j-fsJ.evande franför honomr fast han varit
död och begraven sedan tre àT.. Ingen hacle någonsíin sett en

bättre avbil-d av ha¡rs far än An Ragaidheach utom att han
hacte trubbnäsa.

ttSanriarligen om jag kan begripart, sacle ft*, trvacl '

som har tagit vid. hans näsa? ¡l Ha^n måste ha genomgått någon
pína på gn:nd. av någon synd.. rr Han tog meil sig sin f ar, som

ha¡r trodd.e, i sin famnr men då han var på väg hem, kom han

ihåg d.en stä:rdiga träta (?) som brukacle \rara mellan honom

och hans hustru, och han tälnkte att ctet sku11e vara mera

elåind.e av öd.et beståimt för honom om han tog honom meil sig
in. Vad. han ùå tog sig för var att göra ett hål i väggen
tiIl J-adugårclen och försiktigt sticka in honom där.

Det dröjde inte Iåinge förrËin ha¡rs hustru gav akt på

att han brukacl.e gå ti1-l lattugård.en bitticl.a och sent. Ti1.1.

slut fö1jde hon efter honom oeh tittacle in på. honom genom

en springa som var i lactugårdsclörren. Det första han hatLe

gått tillbaka in, rusacle hon till spegeln och grep fatt i
d.en. Hon hacLe inte förr fått tag i d.en förrëi¡r hon fick se

fra.mför si.g den 1iIla vanskapta ilslcna hafsan.
Hon frä¡te och hoppad.e av ilbska och svartsjuka.

u[ 6¿¿ril saile hon, rrvad. är detta för spektakel som min
rackare tiI:[. nan ställer t11] ! - han har fått sig en annarr

maka!- vacl vore det för skacla för nig om ctet haiLe varit ett
ståtligt och vackert fn¡ntimmer som ha¡ hade fåttr men en

hopkrunpen käiring, skrynkligr grå och utsliten! Bevare oss

väl! Jag skall gä som en galnin$ över hela Eire !'r Så rusad.e

hon ti11 honom all.deles oregerllg.
t'Må d.u få all Bina oeh elände, du tjocknosing uta¡r

självaktning!r' sail.e hon, rrVad har. föz=:ått dig att skaffa ett
annat frr¡ntin¡ner då jag har varit för dig en mycket. bättre
från d.en ctagen d.å jag gifte mig med dig!

' "Å, du oförstånd'iga hustiu' tåla digt' àY du allcl'eles
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