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. treabharcha.
Aoclh Beag O leortha
cf {a 571 (och 8$$+cf 53o ('6)+tO2
(naken upphtinsd.)
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Det var en gång en hustru, men hon lever inte nu och det gör detsa.ruûa on hon har levat eller eJ. Hon hade en son som hette Aodh Beag
sin mor.
O leortha. En d.ag kom in tiIl
l'Gör i orclning en höna och en bröd.kakarr, sade lnar:r, t'så får jag Så
och fria til1 kulgens il,otter!rr
Motlern svarad.e:"-[, min käre son, vacl är det som satt d.et i huvud.et
på dig? BIj-r du inte död.adI or du går till kr::rgens hus. Ingen får
kungens dotter utom iLen som kan f å tre skratt u-r henne.rt
Han svarade att han skull-e gå utan att fråga efter den saken.
Aodh Beag 0 treortha gick å.stad och tog rned sig en gannal vit kralre.
När han var nära kungens port, satte han sig upp att rida på den
ganle kraken. Han tog fatt i svansen på tlen och satte djuret igång
mot porten. ?ortvakten frågacle honom vad han hade för ärende. Iia¡r
svarade att ha¡r kom för att fria till kulgens dotter. ilon befann sig
uppe a11ra överst i huset och gav tt1l ett gapskratt.
trNu har jag vunnit en treiljeclel av cLin dotter, o konungrf , sade

.2

Aoclh Beag.
t'Ja, genoin en clåres olycka och våndatt, sade kungen.
Aodh Beag €jav sig hem. Nästa dag tog han med. sig en getabock. Han

satte sig att rid.a på bocken och hõ1I fast i hans båda horn. Portvakten frågade vart harr skuJ-le hän. llan svarad.e att han kom för att
fria till kungens dotter. Kungaclottern var uppe allra överst och
gav åter ti1l ett gapskratt'
rrNu har jag vunnit två tred.jedelar av d.i-n dotter, o konu¡g!rl
t'Ja, genom en ilåres olycka oeh våndatt, sade kungenAod,h Beag grav sig hem. t{ästa dag tog han med. sig en sugga. När han
var vid. porten, satte han sig att rida på suggan oeh höl-l fast i
hennes båd.a öron.

har ctu för ärende'/rr frågacLe portvakten.
t'Jo, jag konmer för attJria till kungens d.otterilr. sade Aodh Bea8.
IIon var uppe allra överFt i huset och gav åter till ett gaFskratt.
ItVad.
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rrldu, o konung, har ;iag vun-tit din d.otterrr.
ttJa., genorn en d-å.r'es olycka och vi:ndat', sad.e l<un¡ren. rrJag lä.nnar
d.ig irenne inte nr", säger kungen, I'ftjrrän du härntar åt nig huvuclet
av jä"tten som är borta i skogen.rr
å.odh Beag steg upp om morgonen. Ðet i:ì.röj'1e inte 1änge förrä-n ]ran
I

mötte d.en store jätten.
I'Yad âr ,àet son lnar fcrt
"Du lymrnel och landstrykare!rr sade jr.ìtten.
d.ig hit till- mitt omrtide? Ðu är för stor att ta i en nunsbj-t nlen för
liten til-l två. mugrsbitar. Ðu är inte rner än som en liten nypa aska
på. mì-n tr:lgspetsrr

.

röst över d.in röst, du smutsiga slusk!'r sade Aod.h Beag.
t'Vilketd-era föredrager du, brottzring elfer hård kamp?r' sade
'tGuC-s

jät''uen.
I'Ja€- föred-rager

s.4

brottningt'I sa'd-e -A,od.h Beag.
De grep tag i varand.ra i brottningens hårda slingor så att de gjord,e
hård. mark av l-ös mark och ]-ös ¡lark ar hi-3-rd mark. Lìm någon Ìrade koronit
frin nederst (nord-Iig;ast) i värl-den till- överst (sycì.Iigast) i vä,rl-den
så skul-1e han ha komlit för att se på dessa två. let d.röjde inte länge
förrän Aodìt Beag gav honom en klåim; han state honom ner till- l':näna
i jord.en, med en arrd-ra kläm ner til-1 b;rxlimingen och med den tred-je
tilI struphuvudet.
nEn kort grön tuva från mig över ditt huvud., din smutsige sluslilrl
I'Ack, áIskad,e Aod.h Beag 0 leortha! Gör inte d.et! Jag skal-l ge dig
allt vad iag har både ute och inne, men gör d.et intelrl
frDet är rnitt seCan d.in dag âr utetr, sade Aodh Beag och högg huvud.et
av honom, så det for över nio plogtiltor, nio plogfåror utan att falta
ner. Huvud-et försökte komma tillbaka på kroppen. Han gav det en spark.
ËÊe*xäixr',xt*txsxÉ¡røxùtm.xùagxäkxs.*e1t;xxæùex*.nÉkxBeagxøækzkniggxfuxru*æt

a=xkøæuurrtret var tur för digt', sade huvuil,et.rtOm jag hade lyckats
komma tillbaka på. kroppen, d¿ul-l-e varken d.u el-l-er ilires alla man Lta
kunnat hugga av d.etrr.
rrDet vlsste iaS sjã1vr', sade Aodh Beag.
Han kastad-e huvud.et över sin axel och så kom han hem till kungens
hus. Har kastade huvud-et til-1 krrng:en. l.ulgen bl-ev full- av glädje över
att jäi'cen var död.
t¡ästa dag gick AocLh Beag til1 skogen och fick se en stor jätte komÍLà. Játten kom fram ti1I ÏÌonom.
"Du lymmel och l-and.strykare! llu död.ad-e min brod,er i går. Jag tycker
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På vägen kom han til-1 en man som var f"d,ngslad vid ett träd lians
rra-ï Croch-hairë Tárnochttha, "lös mi-g härifrå.n!"

naflin

"Ja.¿ har i-nte med. dig atL gorâ, och iag gär förbi dig", sade
Aoilh Beag.
k'.:lgens hus. Ha.nkastade huvud-et til-l kurrEen.
.A.odh Beag gick till

Ilungen blev ful-l- av gIâd.je över att jrì.tten var d.öd.
i'Taista dag gick Aodh 3eag til-l sk-ogen och fi-ck se en stor jätte
konrna. Jätten kom fram til-Ì h.onom.
rrDu l¡rrynel- och Jand.strykare! Ðu d.õd.ad-e min brod.er i gär. J4 tycker
ilu är för stor för en munsbit och för liten för två. Ðu a,r inte ¡rer
á"n som en l-j-ten nypa sst* aska pi;. min tungspetst'.
I'Guds röst över din röst, du smutsige slusk! Jag skall döda dig
s

s.6
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d-agrt.

De omfamnad.e varancira i brottningens hård.a slin6;or så ait C-e gjorde
hård marir_ av l-ös mark och Iös mark av hård mark; ett käl1-språ'.ng
nitt i d.en grå klippan av styækeæ styrkan, ansträngningen och slcadan
på d-en pl-atsen. Cm någon haC.e kommit frän norden till södern, så slcul-l-e han ha korn:nit för att se på. cÌ-essa två. Därmed. gav Aodh l3eag honom
en kJäm och satte ner honom til-l hans knän i marir-en, med en and,ra
klãm tilf byxlinni-ngen och med. en tred.je kl-äm til-1 struphuvud.et.
ttrin kort grön tuva från mig över d.itt huvud, clin snutsige slusklrl
r'-rl.ck, ii) skad-e ,rod.h ?eag o leortha! Gor inte d-et' Ja..'-e. skall 8e dig
all-t vad iag har både ute och i-nne.
ttAllt det är mitt, aÏltsed.an din dag àr uter', sad-e åod.h Beag och
högg av ha¡s huvud, sÊ att det f1ög över ni-o plog';iltor oeh nio plogfq¿.ror uta.n at'; fal1a rLer, uta"n att starrna. Ifuvudet kom tillbaha not
kroppen men han gav òet en sPark.
nlet -¿ar tur för d.1gt', sad,e.huvudet, iy om ja.g hade fått koruna på
kroppen igen sku-l-l-e varken du eller hela Ëires män inte kunnat hugæ

av

d.etrr.

Aodh Beag tog med- sig huvr-:-d.et ö.¡er axeIn, ti11s han kom ti11 den plats

där Crochaire Táinochtiha vÐt.
rrÀod-h Beag Ó .Leótt]na! -ös llig härifrå.n1il
,,Jag har ingenting rned. d-ig att göra och jag 3P¿.r förbi di-grri'
.ian gidr* sin vä¿5 till- kungens hus med- jättens huvud.. riunÊ-.en var
full av förtjusning över att de två jä.ttarna var döda. Ilan förd.e honom
in i Lruset cch gav hcnom d.et utsöL<taste av al-l slags rnat och- d-ryek
oeh gav honom sängPlats.
ITästa morgon steg Lodh Beag upp och gick å.ter till

se en stor jätte

]çornma.

skogen.

'¡iarL

fick

-4o

ft ut{ ?": r{

-l

lÈ

a

UN o

*

trVad. nar förmått C.ig att
ftDu 1-ynnel och. l-airdstrykare!tr sade
"'iätten.
komna til-l nin gård och, til-I min (stad) trorg, sed n du har dödat nina

brö'der-/ Du är mig för stor til-I en munsbit nen för liten til-l
två, och du ãr inte mer ¿árr en nypa aska på. nin tunespetsrr.
rrGud-s röst över d-in röst!rr sade.A"od-h 3eag. rrKanske jag sku-l]-e d.öda
bÐd.a

dig sjalv i

s.8
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De omfattacle varand.ra i brottningens hårda slingor så. att de gjord.e
hård ma-z'k av lö$rggrk, 1ös mark av hård. mark, och ett lcä.llsprå.ng
mitt genom den ìaåxÉa kl1ppar. genon styrka,ansträngning och slrada på.
södern , så sku-l-le
d.en platsen. Om någon had-e konm.it frän norden till
han ha kommit för att se dessa håda. -A.od-h gav honom en kJ-äm soüt satte
ner honom i marken til1 knë.na, med. en andra klärn till b¡-x1it^r-ningen
och med. en tredje til-1 struPen.
t'En kort grön torva från mig över ditt huvud., d.in snutsige slusk.
$À, Aod.h Beag ó lecrtha, gör lnte cLet! Jag siral-I ge dig allt som
jag har bå-d-e ute och innelrr
trÐet är roitt al-l-tsed.arr din dag är uter', sade Àodh,3eag och högg
av hans huvud så att det for över nio plogtiltor och nio plogfå.ror
utan att fal1a ner, utan att stanna. Éuvudet kom tillbaka mot kroppen
igen. Ha¿r gav det en spark.
rtDet va¡r tur för dig", sade huvudet. ''Ty om jag hade fått korrma
på kroppen igen så skul1e varlcen du el1er alfa fires nän kunnat hu'gga
arr d-ettr.
rrDet visste jag s jäävr', sad.e ::-odh rJeag och ka.stade huvud.et över
sin axel. Så gick tran Ð.stad. til1s han va.r vitl Crochaln îaz'ncchttha.
rrAek, Aod.h Beag C leortha! -t''ös mig härifrån!"
Aodh Beag fade ner huvudet på. marken och han löste Crochaine Tárnaochttha. Crochaíne Tárnochttha grep Äod.h Beag, tog av hono¡n hans
kl-äd-er och satte på honom sina egrne kläd.er. Så band han Àod.h ?eag vicL
träd"et. iTan tog med sig jättens h.uvud til-l kungens hus. .l u¡rgen bl-ev
full- av förtjusning över att jättarna var död.a. ãan trodde att d-et var
Aodh Beag som var hos honom. f,e had.e en natt av skâmt och musik ánda
titl morgonen. Crochaire Tárnochttha tog med sig kunp:adottern. ?ä
morgonen när llungen steg uppr var hans dotter borta. Han fick höra att
d.et var Crochalne Târnoettha som had.e tagit med, sig ha-ns ilotter.
Han sänd.e ut mãn att söka Àod.h Beag. De farrn honom fä"ngsIad. vid, trádet.
De 1öste hðnon oeh ft:rde honom hem til1 ku¡gens hus.
Kungen var mycket bedrovad. över att d,ottern blivit bortförd-.
ItJa¡: ¿]]er dig jättarnas mark", sa.de nan til-l- Àodh Seagr 'rbara du

É

o

ft ut{t,:5

í;r

lt

-l

*

( UN o

s. 10

annaT hosmig

! t'

rrlìej ja¡: stannar inSe'r, sacie AoCh, I'utan jag gâr att sölca nin hustru".
Iian fick hönaur och bröd.'ray,an i ordning, ceh. så. g;ick .can ì:,stad
til-ls ha.n träffaC.e på en å.. Í,,7a.n gick för abt tvätia sina fötter. Då.
fick han se en stor l-ax i Ën. I-Ian sade till laxen:
"Ðu passar bra til-l- ili-n brõdkalcar'.
"iil-skade Aoo.h Beag C Leórttha! Ëör inte det, s ahl-1 det inte firu:as
nâgon svi,.r knipa scm d.u t!:r'at i, som iag ej shal-l hiâil-pa dig i.t'
-Ã,aa glck viC.are til-l-s han mötte en liten grå jakthund på en bergssluttaing. 1:an gick för at-b àta en bit och han bad- hunden ì:rjäIpa til1
med det.
¡iu.r.d.en

sad.e:r'i)et passar inte för dig att en såd.an som jag 1änge ä't

i d.itt sällskaPr'.
ir,&L lcastade til-l- hrrnden hans lystmäte av bröd-et.
nJet fitrns ingen svår Ìrnipat'1 sade nund-en¡ Itsom d-u nå.gonsin lrommer
att rå.Ìia i, som iag ej skatl bistå di.e i."
åodh rjeag gick vidare. I-i¿¿ír stanna,C,e inte förrân han var frarnriie
vid Crochalre Tárnochtthas hus. l"ungad.ottern sâg honom kon.na.
ni{undratusen vâlìrorLnen, Aod.h!t' sade hon. "Jag troCie att jag a}d.rig
mer sirull-e fP¿ se dig. Jag vet bara inte vad- iag; sltall- giira ned dig.
I';lär d.en här jätten koi:i-rler hem, ko:rner h.an att d'öd-a dig".
-rIon
Ðe had,e en trevlig dag tillsarrmans til1s d-en sena tirn:nen kom.
gömde Lodh Beag,

üroeha1re Tárnochttha

lcom

e1d.en och genom askan och genom
svald.e ner d.en i en end.a nunsbit.

sín axel. l-Ian drog d.en Eenom
Iâ.nga ka.I1a tänd.er oeh

in och hade en gaminal häst slángd. över
sina

r-Enlr frá,, Féasóg! Jag kä¿ner lukten av en Iögnaì-tigr t juvaÌitig irtËira**ErEx**wxùare lånd-are,hoirrma tiÌ1 nin gård och ti1l min borg i
kväIIrr
s.11

.

älskl-ing och ¡rin käraste! Du son är bättre än fad-ern! Jat: r,'ar
uppe överst på husets altan. Ðå kom Eires små. fågIar och slog sig
ner på migtr .
t'Å, kanske d-et var d.et, ]ra::.ske d-et var d.etr', sad.e hå-tl.
De gick till- sängs.
rrSä.S mig nut', sa,J-e kulgad.ottern. rt0m du skulle dö, vad slcull-e iag
d.å göra i d-etta frärnrnande l-and'?rl
rrf¡gr rr sad-e han. "Jag: d.ör ald-rig, ty iag har inte roin själ inom
mig självrr.
t'å, var finns d'en d-å!tt sade kurrgadottern'
rrl,,iiin
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$d.en finns i den gröna f1äcken scrn är framför dörrenr'.
UN o
Få- morgonen gick han sin väg., ilungadot';ern steg upp och letao.e
upp røü ïosoï och pal:gséer ocl::. alla slags va.ckra bl,ornmor och lad.e clem
över d.en gröna fl-i:cken. Ðå. ürochaire Tárnochtbha hom lem på kvril-len ,
had-e h¿n en stor hjort kastad'o-¡er axeln.Iiæt d-rog den gênorr elden och
genom askan oeir genom de långa lr.aLla tánclerna och sval-C,e d.en i en enda
+

L
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munsbit.
tlFnlrTrá.¡ Féasóg! Jae; kä.iner l-ul:lten av en 1ögna1rti8, tj.vaktig irIändare konr.ra til-I min gård. och titl m,n borg i kväl-l'r.
frJriin älskl-ing och r,in käraste! Skal-] d,et inte vara hä.r så ltinge

jag ar

}rá"t?tl

inera än sått, sade \an.
"L! Jag var uppe pPi översta al-tanen på. huset, och små- få'glar frP¿n
Eire sì-og si-g ner PÊr. migrr .
lKanske d.et var det, kanske d-et var d-etrr, sade ltart, och så gick
han ut.
rräur konrner d-et sig att den ¿5rönz fl-ë'.eken är full med pangséer och
¡rJamen d"et ä.r

ro sor? "

"Sade d-u interr, sade ku,n-gad-otternr "att din sjä1 är dãr? Jag ville
-vaTa vänlig mot den plats dâr din sjäÌ finnesrt.
r'l\ck! ,f\!t' sa.de han, rrom d-n visste rrar min s jäI fir:nes, slcul-le du

d.å

verkligen vara vänl-ig not

den'/rf

s**l=

s.1,

êt,
rtJavisst!r sad-e hon. 'rVisst skul-Ie jag vara vËinlig mot denrr.
$Oet står ett träd där nere på strand-en och inne i d.et trad.et àr
en anka och i ankans stjärt är ett agg och lnne i det äg€et är min
sjäI, oeh jag dör aldrig förrän Aodh Beag O'leórtha som är i li-re'
kornmer och fä.1-ler trädet med. d-en trasiga och haclriga yl:afl som ligaer
und.er sängen, och det är något som aldrig ko:liner att ske.rt
l.îá.sta morgon nâr Crochaire îárnocht-bha na.d"e gåttr sick Aodh Beag
octr fa¡n yxa.n. Aút började hugga ner trd.det. l''lär tr¿-idet var nâsta¡r
avhu¡rget, h.oppade ankan ut ochner i havet'
"Du l-i-lla gräa jakthund som jag mötte pâ berget! Spring oclr tag
ankall åt mig!t'
rlund.en sprang och fångade ankan Ð.t honom. ,t'gget föIl- Èr artkans
stjärt.
,'À, älskad-e lax som jag mötte! i{änta àggeí åt mig!t'
laxen kom o ch fann à4get åt honom. crochai-re flá-rnochttha korn ful-l

l!

*

-7-

lÅ\
I tl¡¡Ð

*

fr trHl":'¡

av oro. Aod-r Tear_..'. í-r'z'eF a¡.,-et cch sl-c,1 ,i.et i ila;rs pânrÌa.. .ia¿ fölI
d-öd til-l- narken. ¿oclh .ìeag icj,t oclr höqri nlrvu-d.et av hcnom.
le ..latlad-e rcp a1l e" d-e rilred-cmar ltz.rL i:rac-e in'.:.e och u-te. lo ¡om
kren till- 1"iux.f::ehs i:us. I.L;-:r,q arL ysy överfbir"ijust c.,/er at'r il.c,,1ì 'le¿rs ocjr
hans Cotter koä hen. -le nöl-i etí: rrz'ö-ì ltp son rirckte ir cch dag, cci-r.
cl-en sista ra.¡.ien var' lika go.i- scm .Jen fl-rsti;. ìaÊ:en. ::i.. ,,rar ::-in si.-ir,â
och nal-n i ctin iurr och en f.,'r:t.'nu-l sn ::haka r ;iin i,1ujf.
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ri Áire labhra,lha luire"
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let tar en gång. en J<urrg,.lianai-irn som hette P.idi-re Eua-d.l:r ¡nn.ac labhraCha luire (nöae R.idiÌaren sor:i ti}l lab}radira luire. -jln stor stark här
lyd-cie unC.er honcm och varje ¿ì.r sirn,es unüer årets lopp ltud. efter en
av mä.tnen och ¡ra¡ l¿rund-e inte få minsta rrnd-errä.ttelse oîr dem.
Ðet boclr]e en kvima irelt nàra i¿anainn. ion had-e en sonr. en vacker
ung r.rlan och d.et var he¡Lnes end.a son. -rlet koro bud. ati krmg-'en sänd.e
efter honcm ceh hans noder gick tilr ku-ngen och hon kastade sig uld.er
hans beskydd och sade ionom att hon ej hade nå-gon ar'l,nari son än d.enna
ende, och att hon fruktad.e att ftjrlcra hcnom. líonungen sade henne
att hon ej sku11e mista honom. Ynglingen gick ti11 ku:rgen, och liungen
tog löfte av ironom ati: icke för någon leva¡de inii-nniska uppen"nara vadhan fi-ck se.
Ynglingen gick til-l-baka hem tiIl sin ¡lor och han tynad-e av så att
ingen männlska kr-rnde känna igen honom och han blev död.sblek. Àl-la 1äliare sad-e honom att de inte kund-e göra det minsta för honom, och.'nans
1¡or gick ti1I en ga,i-nal bl-ind- (siare) sour också üanns i l-and.et, oeh
han sade att det inte fattaCes ironcm något annat án en enda sak och
d-et var en stor hemlighet i hans si-nne och cn han inte tal-ade om
den, så sk-ulIe han dö. Ynglingen sade honom att även om han sku1le dÊiskulle han inte berätta hemligheten för någon levande nänska. Siaren
sade d-å ti1l honom att inan sku11e gå ut i skogen cch tala om sin hemIighet för ett ¡räd-, och det gjorcte han också. YnglJ-ngen gick ti1l skogen och tal-ad.e om sin heml-ighet för ett träd.
En tid d-ärefter skulle den harpa so:m -fanns i slottet göras i ordning
och harpomakaren sade att hair. rnåste ha ett friskt träd. ti]l d.en. De
gick til-I skogen och fäI] de C.et trädet som ynglingen had.e talat om
sin hemlighet för.
ifär harpan hade gjorts i ordning och strängalekaren spelad-e på
harpan, sade d,en: 'rlet är två hästöron på. niAire labhradá¡r luirerr.
Va.renda strängaspelare som fanns i sl- ttet -cittade på harpan och den
sad.e att, d.et varrrtvå hä.störon p.'i. Rid-ire labhrad.ha luire. ilunç:en sjä.Iv
kom d-it och han tog av sig sin hatt och l-öste sina två hästöron och
han gömd.e d-em aldrig mer dä.refter, Crch han sände ingen til-I d.öden
vidare.
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len fattige brod.ern och den rike
brod.ern.

Ðet var en glrng två brõder. Den ena þade en aassa ri-keiom men d-en
andre var fattig och had-e huset ful1t av barn, de levd.e förpinade aY
fattigdomen och d.e hade ingenting att ë"ta.
En aftôn kom en tiggare in til-l dem. .{an bad. om logi till- nästa
dag. l[atten kom och han såg på de stackars balnen.
nle stackars barnen är hungrlgar', sade han tiÌl husfad'ern.
nJag rrar ingen bot för d-en sakenrr, sade husfad.ernr trtid-erna äro
d-å1iga'r.

s.17

lVen är d-et som bor i det stora huset dár borta eller vem rår om
d.et?" sade tiggaren.
ItDet är min brorrt¡ sade husf ad'ern.
Irpöl_j med.", sad-e tiggaren til-l ãnnnen, t'så tar vi ett fÐ.r frän
hans hjord.rr .
le kom hem och tog huclen av det. De kokad.e en bra gryta med kött
å.t barnen. På morgonen nästa dag, när bonden hade stigit uPPr räknad-e
han fåren och fa¡:.n att ett saknades. Han kom bort till sin bror och
sade till honom att ett får hade stulits från honom under natten:
rrDet är så- god.t att du går och söi<er upp d'etrr'
"Jag ska gå mecl €rr', sade tiggaren'
Så gì_ck de åstad fõr ati, l-eta och tiggaren föl-ide med. dem. Tig.qaren
hade stoppat en fot av fï:ret i vard.era änren. lfär de gick ut genom
gri_nd,en böjde ti¡;g-aren si-g ner ocÌr gjorde spår med fötterna Í vägãltarr.
rrqr¿r, sade han ti11 herrn. "¿r inte detta tfu spår i grindöppningen?r'
Det var inte erL end-a grind som d-e gi-cir- genom, d.är inte tigga.ren satte spår av fårfötter i vägältan. I)e fortsatte secÌan att leta fotspår
'

S.1B

ti1ls det blev natt.
f'Det är så god-t att vi vänd.er om hemrr, sade tiP.garen, t'vi laar förlorta spåren.
De kom h.em. samrna natt gick d-e å.stad och tog med sig ett arrnat får'
De ilrog skinnet. Sen fick de i ordning en bra gryta av. det. i'iiästa
morgon kom mannen åter ti11- dem.
lKäre bror!r, säger 1an. I'I natt har ett får til-] stulits från mig"'
Ðe gick åstad för att söka efter d.et och ti*:g-,aren föri¿e med- dem'
Det fanns inte en grind.öppning som çle gick igenom d-är inte ti-gÊu'ren
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ann fotspår i vägältan. líä,r aftonen å.ter föl-l på sad.e tig.garen:
)et ëtr så gocLt vi vänder om hemrr.
lrTár d-e Ìrom hem och gjort allting i ordning, tog de med. sig en fet
oxe. De drog skinnet av den. ne fick i ordnj-ng en preiktig g;ryta ned
dess ktttt. .ilar.nen å'.t sig mäita av ktjttet. Herrn sade til-I sin mor att
han inte ku-.nd-e förstå hur ci.et kom sig att de naci,e så mycket g1ädje och
nÌ;-.
nõ je och trevligt
"Jag ska1-J- tala om för dig" r sâ nod.ern. frGöT i crd.ning en stor
kista. Jap skall- krypa ner i kistan" o sä.ger honr I'och 1ä,gg ner
natsäck i d.en för en veckart.
ilan l-ad-e sin mor i kistan oeh i.en tog han med sig och lärnnad,e den
i sin brodres hus. lan tillsad,e honom att bevara d.en och at-t han

inte had,e plats för d-en hem,ila. Ti5.3a.ren irom in:
rrlar har C.u få.tt d.en här kistan och vad. ä.r d-et som är i d-en?.
$net vet jag inter" sad-e husfad-ern. rrJag har inte sett på denr',
rr¿ckrr, sade tiggas"reh . "Jag ska gnart veta vad- son är i cl-enrt.
rlan öpcnad-e locLret ¡,å. kistas och fa-nn käringen I igga i d-en.
"À, d-u ohederli¡4a lr:iringl r-,u hopaas l,:urrna ge d.en d-ärhenna uppJ-ysningartr.
s. 20

Iian fick fati i en kõttbit och hörde ner d-en i hennes flurl så" hon
kvävd-es. l,iár veckan gått til-l ä,nda tog d.en rike rrarnen h.em kistan.
När ha¡ öppnad.e rlstan, fana han sin mor }i€:¡¿,a död. dar.
Sarnna, natt som hon had,e begravts, Sick tilr¡raren och grävd.e upp
henne igen. ìian tog henrre neC si6 på ryggen ocìr satte henne vid

torvstacken. ila-rr kom ner til-I sin brod.ers hu-s.
"Aj aj!tt sa han till sln broder, rrllin mor är vid torvstackenrr.
"J".3, skall säga d.ig vaC du skal1 gora med. Lrenrêr', sa ti¡:garen-.
rDu har inte gett henne med till-räckligt.
I'ägg, en bra pårse meC. gurld
und.er hennes huvud i kistan oeh en påse sil-ver und.er hennes fötier"
Så Sick d.e och beg'ravd.e henne. fi,;.râren gick och öppnade kistan
och tog med sig silverpåsen oeh guJ-dpå"sen hem, och gu:nnan, henne tog
han ned- sig på ryggen. I{an ställde henne vid. dörren cch stöttacle upp
s.

21

henne med tvà. k-é.ppar.
irTär d.et sed.an koin in und.errättelse till

bonden att hans mor var
vid. dörren, spraxg har, ner ti11 stäl1-et där hans broder och tig,garen

Irar:

har ko¡tnit tif lbaka igen!r'
t,Ã, on hon det nar gjortr sf: s};a jag säga dig nu vad- d-u ska göra
til-l- d-enne fattige marlrtent
.med, herrne. te tred.jedelen av d.in egend.on
rrl,'iin mor
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iiiannen som l-urad.e d.öden.

= Sgéalaid-he Óir.ghia}l s. 16-19,
Det var eÌ1 gång eil m-e-i1, och det kan göra d.etsamma om det var sa;rnt
el-Ier ej. Ìlan hade två söner. lfi,f han höl-I påatt dö, bestámde ir.an:
lnan l-e.tr,nade var och en av d-em sin and.el-. Ðen ene av Cem råkad,e bli
rik och den andra förskräckligt fattig och i':.arr nad.e en stor barnsllara.
Han fick en liten son med. sin hustru och han gick at" söka fadd,rar
åt honom. När han had,e gått en bit pf¿ vägen, mötte han en nan på sin
väg. liaruten frå-gade honom vart han sku]-le gå. I{an svarade att han
var ute fijr att söka faddrar för ati bá.ra hans son tiII d.opet.
ttTag mlg med. digt', sac-e maffIen. - I'Vem är d.u?tt -trJag är Scnd,agens
konulgrr. - "ldej dig tar jag inte med mig'r.
äan gick vidare vägen fra¡r till-s han mötte en annaJr manr sorn frågaile
honom vart han skul-Ie gä, och han sbarade att ha:n var ute för att söka
f ad-drar ati bära harl-s son ti1l dopet.
rrÎag mig med_ ilig!tt -rrYem ãr d.u?rt- ttJag är Gud.s sonfr.
nNej d-ig tar jag inte med migr', sa ma-nnen. "Du lå.ter en stor naingd
fol-k ha riked.om och d.e övrlga l-åter du l-eva i fa.ttigdomrr.
lia.n gick vid-are vàgen f ram tills han mötte en. annan man, som frågad.e
vart han skull-e hän. I{an svarade att han var ute för att söka ûad.d-rar
att bära hans son til-1 d-oPet.
t'îag nig med. d-ig!t' - trVem är d.u?rr sa mannen. - ItJag är d.öd-enrr.
f,Du âr d.en nrafi jag tar med. mig. ilu är den hederligaste av aIIa.
Du tar me¿ dig ¿en hel-t och hållet från kungen till- tiÉgaren. Du 1åter
inte nuta dig av någon. t'
ilan gich med. som fadd-er til-l- sonen, och när han skulle gà (vänd.e om)
(från d-opet) sa han til-1 honom att hal skull-e få sitt livsuppehälIe
av honom. HårL sa til-l- honom att ha:r skul-te bl-i doktor, och varje
mär:niska som han fick se död.en stå vid- huvud-et hos, skul-l-e han inte
taga til1 behand.ling utan överl-å.ta ti1l döden' men var och en son ha]1
fick se dõd-en stå vi¿ fötterna Ïros, skulle tnan ta till behandling
och han skull-e b1i bra.
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¡Ian botad-e varje md;r-niska ]rett och hål1-et som nan tog. tiII behand-ling. Det fanns i-ngen end.a l-äkare i trakten som va.r bättre àn iran,
til-Is han kom til-l- kungen som 1åg 1'6¡ flL:den och irade sändt bud ef'Ler
honom

s. 24

att bcta

honom.

När han korn tj-l1 honom, fann han att död.en stoil vld. hans huvud.
sängen för att väncla }rungen, sri att hans
Ha-a befal-fd-e fyra måin till
huvud l-ad-es ât det hållet clär han färut hade haft sina fötter. Därefter botade han kungeor mennàr nan återvã:rile hem, nötte död.en honom
och sa til1 honom att göra sig i ordning och fö1ja med. honom i st.f.
iru¡gen. äan svara.de ocj r¡ad honom ge honom en a.nnan förfal--l otíd- så
att han kund,e ord-na för hustrü¡. och barn lnnan han dog. tian gav
honom också en anßar- förfal-]od.ag. ilär förfallotid.en var ute, kom
honom att göra sig i crdning
d.od.en å.ter till- honom. ìlan sa till
att komla med honom. tIe-n bad honom ge honom tid att l-äsa sina böner.
död-en
Ðöd.en sad-e att harr skulle ge honom C.et, mer'l- d.å. sad-e han till
att han al-ilrig skul-le 1ä,sa fad-ervår.
iJn tid, d.ärefter kom han just från att ha botat en her:'ena¡r och
på ae gröna fâIten mötte lnan en liten Éîosse slagen och sargad. och
ful-I med. sår av s1ag. Ðoktorn 1¡rfte upp honomo torka.de av honom
och tvättade av blod.et och fråg.ade hur han kon:liit dit. Ha:r svarade
att irals far och mor i'La.d.e slagit honom och drivit bort honom då han
j-nte kund.e 1äsa sina böner, och att denstora tjuren d.är borta hade
drivit hit honom och tra.mpat på honom över all-t. Ðoletorn tog sig
för att l-ära honom hans böner; då.reste si-g döden och sa ätt det
var tid- för honom att korn¡ra med- honon nu seda¡r han l-äst si-na böner.
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det var den gångetr så ä.r det i-nte nu. Om d-et också vore så,
skulle jag vara en garnrnal och grå sagoberättare och inte bättre "àþ'
en fantastisk lognare. Ðe sju gar:Ia böckernas guLa rä.nsel skul-le
jag bära på. min magT¿^ rygg (min ïy¿qgs sågtánd.er) med. krolcighet med.
vlssenhet (av ålder), ned hög åld-erd-om. !'astän iag ger mig till att
berätta ¿en här sagax för d.ig i kväl-I, såvet jag inte rner om clen
för det. 0m jag Ìran den dåligt i kväl-l-, så ]rarr d-u d.en ännu sämre
i morgon kväll tíl-ls d-u ko¡oner til-1- mig för att l-ära d-en i överOm

rÂorgon kväll-.

let var en g"ång en kung och han had-e en Son. Ilungasonen gick en
dag ut på stranclen.,Det kom en srnal rödhårig yngling ti1I honom'
ilskal1 du spela ett parti kOrt rned mig, ltungason?tr sa d-en smale
rödhårige ynglingen.
rrDet har jag ingenting emotrrr sâ kungasonen"
Kungasonen vann slgfet mot honom'
rrSäg vad for vint du fordrar, kurrgason!tr sa den smale rödhårige

s.26

ynglingen.
,,Jag sätter d,ig ur:-der geasa u¡rd.er ett âr, att en vit slottsbyggnad skal1 vaTa. uppförcl här i morgon bittida'rr
I,Iästa morgon vaï slottet uppfõrt.len smale röd.håz'ige ynglingen

åter till honom.
Skall d-u spela ett parti kort, kungason-?tt
I'Det har jag inte något emottrr sâ kungasonen.
liungasonen vann spelet mot honom' '
ttSäg din ford-ranr kurrgason!r'
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"Jag sätter dig rrnder geasa ind-er årets foppt att d.en vackraste
nna i värl-d.en ska vara här j-nom år och d-ag el-ler i- morgon bittj-d-a, och på d,et viset som d.r bästrr.
Nästa d-gas morgon lcon den rödhårige yngllngen och haC-e med sig
den vackraste kvlnna i vär1den och overlärnnade henne åt kungasonen.
ttska-11 d-u spela ett parti l:ort ned mig till-, KunÍ.ason?rr sa ha.n.
"Det har jag inte nå.got emotilr sâ kungasonen.
Den smale röd-hårige ynglillgen vann speJ-et mot honom.
uSäg din ford-ran!rr sa kungasonent'Ja.g sätter d.ig und.el geasa och u¡rder å,rets (otacksarnhet, ned-erlag,
besvikelse) att du skal-l hämta l jussvärd.et som .ljacach bä,r, kulgen
av Gorcha, ]r'ar oeh krrnskapen om l':j-anach an Ànógl¿s¡ inom år och
dag eller i norgon bittid.ar oD så vore bäst.r'
Kungasonen gi-ck til-l sitt hus och satte sig på enstol och gav
från sig en d-jup suck.
rrlet vaT en suck av en kungason und.er geasatr, sade hans hustru.
l1ästa morgon steg ìrungasonen upp oeh tog på sig sin stri-dsrustning
och d.et stod- skrlvet på baksidan av hans svärd- a.tt han var värl-d-ens
storhjäIte (,förnârrste hjäl-te)
rÀ hör dyl vänta nu titl Brighids clag!t' sa.C.e hustru¡r till honom.
t'-ìä blir i-agen 1äng och d.et är l-a,ttare för d.1g ati göra resa;art.
liär Brighid-s dag kom, steg lcungasonen upp.
rrj. hör d.u! vänta nu till-s Beal-taine (1 naj) Ì<orqÍier!r' sade hon.
r,är Bealtaine l.-om, steg kunplasonen u'op nå mor'¿to-ì1en.
niet àr så goclt för dig nu att vànta til-f s luglrnasa (1 au-|. ) komnerrr,
sad-e ha:rs hustru.
Orn lru.g;huasad-agen llom snart, så. steg ìcu-ngasonen upF och gav Sig
';1.an
såg varken
åstacl ;¡å sin va:rd.ring til-ls han var vid. havets strand.
skepp eller båt. llan gjord-e etb skep'c aar en ltatt, ma.st alr sin käpp
segel av sin skjorta och rigg av sina strurrrpeband.. äaJI for ut på
d.et f1¡r¡¿¡1¿" ftöd.ande havet, lyssna-d.e på. s;i"1arna, ÍÌåsarnas skrän,
den la-xen som var ned,erst l-elete
åfarnas pl-ask (slingringar)rtitts
och spel-ad-e på den fl-äctcen til-Is det var afton och d-agens slut kom,
mössen kröp ner i- sina h¿.I, fåglarna fIög upp i tráC'en, den vita
hästen gick i skugga¡ av syre'lcIaden, och syreblad,en försvaln från
honom. r.,an gjorde ett högt kraftigt språng i toppen av skeppets akterd.äck. ijan fick se ett sl-ott d.är ett fjäderskaft var lnne ett fjäderskaft var ute (¡on cirite) och ett annat fjäderskaft hö11- upp sin
mitt och sin r¡rgg. iJan Eav sig titl slcttet och bad- om kvarter tilI
nästa d-ag.
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trHund.ra.falt välkommen, Ir-ungason! rt saC-e husfad-ern. I'lu går til1

acach 1¿ór i norgon, och du ska,l-1 inte gå ti1I fots. Jag slcall
ge dig ett sto på stall-et och det ett som tar råaa på (hinner förbi)
ir;arsvinden och som narsvi-nden inte hinner fatt.rr
Föl_jand.e dag gav han sig åstad. till- Bacach l,:órs hus. llan slog ett
slag på kampked-jan, och han l-ämnade ej kalv i ko, el-ler la¡nin i fät,
el_ler föI i sto som ej kastaC.es genom llraften av hans slag- Ut rusade Bacach i,.òr. tfär Bacac]n'i,-6r sr'cul-fe va¡a i d.al-en, skulIe kungasonen Ía.Ta på berget. Kungasonen drev på diuret tills han var vidhuset och Bacach l,iòr efter honom. I(ungasonen hoppade ftän d juret
in genom förnstret.
rrDu är i säkerhet, kungason!t' sade husfadern'
Baracln liiór högg ett hugg och kl-öv d ji;-ret i två hal-vor.
"jag skall- ge dig ett attnat djur i morgonr', sade husfad-ern.
Följald-e dag gav sig kungasonen å.stad til-l Bacaclt lilórs h.us.
i{an slog ett slag på samriÌa sätt ha.n ha.d.e gjort den första d-agen.
Ut for Cacach liòr efter honom. 1r:är Sacach irÍór var i d.a"l-en skull-e
kungasonen vara nå berget . IIär han var frarnme vid. huset hoppade
ha¡r från hästen in geno fönstret.
rrDu är i säkerhet, kungason!rr sade husfadern.
tsacach l,,iór högg ett hugg och kl-öv hästen i två halvor.
rrNurrt sade husfad-ern, Itskal-l d-u fâ en annarr häst i morgontr.
Föl-jande dag gav sig kungasonen åstad ti1ls han kom till tsacach
hlórs hus. i'{an slog ett slag på sarüta sätt. Ut for Baeach liór efter
honom. När Bacach l,{ór var i d-aIen, var }cungasonen på berget til-ls
han var frarnrns vi-d huset. ilan hoppade in genom fõnstret.
trÐu är i säkerhet, kungason!rr sade husfadern.
Bacach r;lór högg ett hugg och klöv hästen mitt itu,
rrÏ\urr, sad-e husfadern, Itskall du gå i morgon och inte ha med- dig
nå-gon hä.st. Eacach li[ór var så bed-rövad (trött),så det är ej ett steg
knäna. Ðu kan
som han gär som han inte sjunker ner i marken tilI
finna hans fotspå,r in til-I sänglcanten. iiu flnner l- jussvärdet på
sänghirnmeln över hans säng. Drag ut svärd.et u¡ skidan och av ljuset
springer Bacach lr,iór upp. Drag ditt sväril och säg honom, att om han
inte ger u-pp, så hugger du huvudet av honom. ;ien för allt i livet
gör det inte: han är min bror, d-1n hustrus farbrorrr.
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Ku¡gasonen gav sig å"stad på morgonen. Han fö]jde fotspåren til-I
sängkanten. äan fann ljussvärd.et hã,ngande på sänghirnmel-n. l{ar d.rog
ut det ur skid.an. Bacach l,iór sprang upp ur bädden. iiungasonen drog
svärd.et och sade 9i1- honom3 ¡üiv upprt emedan han eljes skul-l-e hugga huvud-et av honom.
trGör ibte d-et du!rr sade Bacach ieór. rrFiund.raf alt väIkoffnen, ku:rgat

sonj Jag àr d.in hustrus farbror. Sitt ner här så skal-I jag tala om
för dig hur fattig jag fann m1n-n hustru'r.
ttJag var en d-ag härr', sad-e ltanrrroch jag gick ut. Jag fick se en
vil-cl malL. +an höJ-1 på att 'ö-ta vattenkrasse. Jag skynd-ad-e mlg a1lt
vad. jag kunder', sade Bacach mór ; "l'rär vil-d-nannen rl.t ett krassestånd.
åt jag två. Jag närmad.e mig honom för varje steg. .Jag fiek fa.tt i
honon, jag tog hem honom, jag tvättad-e honom ren och jag satte på
honom en fin dräkt. Det dröjde inte Iänge förrän min hustru tyckte
mer om vil-d-mannen än om mig. ilon sl-og nig rned ett trollspö och förva-nd.lade nig til-l en vit häst. let var inte en släpsyssla på 6çården,
som inte jag måste göra. l{å, jag, had-e alltjämt mänskligt förstånd.
Jag skubbad.e mig mot portarna så- att mina inà,r fastnade på. C.em. Ðå
gick en rnar. in til-l mi-n hustru oeh sa.i.e att jag var smutsig och
att jag smutsad.e ner al-lting på gården. T,[in tr.ustru kom ut och slog
mì-g ::ned. trollspöet och förvand,lac-le nig til-l en stor tjur, i',å, jag
h-C.e alltjämt .rvar mänshligt förstå.nd. iag: 1ä.t ingen fl-icka mjöJ-ka
utan a.tt förfö1ja henne och vrå.fe från fättet, och förskräckelsen
l-ät ej flickorna gä atiu mjö1ka av skräck för nig. l¡ln man gì-cle i-n
ti1l min hudtru och ha-n sad.e att jag gjorde en hel del ska.da. )å kom
mi hunstru ut och slog mig ned trol-l-spöet och förvandlade mig tillen varg. Ja.g hade alltj¿imt mänskligt förstånd.. Jag gick in skogen
och gav frãn nig tre tjut. -'et var lnte en var=g i sJ,cogen som inte
samlades Ìcring nig. lftersom jag alltjämt hade m¿inskligt förstånd,
tog jag dem ned- mig. \¡i började döda fåren.¡.2, fick de höra att
alJ-a får i landet d.õd.ades. let |iom en stor jakt med hund efter oss.
Eftersom jag had-e mänskligt förstånd., så8 jag ku:rgen komina rid.and-e.
Jag hade näinskligt förstånd: jag ka.stade nig på, knä för kungen.
"Jag förI:l-ter dig, förnäma valp!tt saCe kungen. Så. tog kunren mig
ned. sig hem. Ðet råkad-e f1n:ras ett nyfödt hal6 i kungens hus. Varje
barn som varit d-är d-essförinnan r er stor kxw* haCe kornmit 1n och
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haile tagit ned. slg barnet rrr vaggan. Det var Mia¡ an Anóglaigh
store krigarens önskan). Kungen sade ttJag skaIl1 1å.ta cten
förnäma valpen vakta barnet i nattrr. Ha¡r l-ämnad,e mig til1 barnets
skyd.d.. Jag had-e inte Iåinge varit clär förrän den stora huncien ko&.
Jag grep fatt i krxnu armen-. Jag fick ett ancl-ra grepp högre upp.
Jag bet av armen uppe vicl axe1n. Jag tog mecL mig armen och lade
clen vliL sida:e av vaggan. Kr:lgen satte därpå två män att följa
blodspårerr.. De fö1jde blodspårelt, ti1ls d.e gick 1n i ett hus som
1åg i skogen. De fa;nn den store jätten ilöd. Där fan¡rs tre av kungens
barn. De förite med, sig de tre barnen tilt kun¿iens hus, Den störste
aT gossarna brukacle rlcla på nig varje dag. Jag fick se trollspöet
1 gossens hancl . Jag stack fra.m min nos oeh flck fatt t hans ena ben.
Då slog han til-l mig ned. trollspöet och jag reste mig upp såcLan jag
varit förut. Jag kom hemr Bretrl fatt i vildmannen och kastacle ut
honom genon clörr'en. Det var på det sättet jag fick bukt Feil min
hustru. IIär får dn ljussvärilet oeh ge d.ig nu hem, oeh må lyckan
både itig oeh din hustru!rl
tillfatla
Det är nin saga. I{a1m i ilin mu:r och en 1ång guJ- smörkaka i min
nu.Ilr
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alaidhe learumhuighe s.55 ff
= SgéalaiiLhe Óirghiall s.26-34.

(norand)
Den store jätten Orteibhleáin(Ê't-Eü)
Fatharch lilór Ó Reibhl-eáin

en d,otter och hon gifte Sig. Så
kom d.et en d.ag, då he nnes man inte var hemma. Dâ kom Fathach li'iór
óEeibhleáin och tog henne med sig. Ett år efter clen dagen steg hennes man upp:
rI dag är d.et ett är sedan min hustru försvarin, och jag skall gå
att söka henne id,agr'.
Har gick åstad, tills han kom ti1l ett stort fält med, får. I{an

i¡et var en gång en kung.

trãiffaite
rrVen

s.16

,:TåI. had.e

på. herd.en.

tilLlhör de här fåren?" frågad-e haft.
nlil-l söd-ra och norra -Éires Fa'¡hach i,,lór Óileibhl-eáin, êfl röd-kindad
vacker flicka, kungens dotter i .lire, som är så smaf sorn din finger
son ständ.igt fä-l-l-er täta:. mel-lan sina(l jursa ögonhår), begri-tande sin
nan, begråtande sin vän, begråtanC-e sina tre hröder til-Is hon l:1¿rxter
¿et sorn en svå.rare förlust att vàTa av med de tre fjãrdingarnas
1il-Ie sven är:. att \îaTa utan de f;yra män. hon I ännad-e clä.rborta j- Éire.
I{a.n gick vid-are ti1ls han träffa.d.e en rnart sonl stod- i en port.
" SIä¡p mig f örbi ! 'r sade han.
$JaS släpper dig inte förbi", xrtgexxkørn4xfta*txËxxtn*exstx¡xaûe
sade mannen vid" porten, trförrän d-u batal-ar tu1l'r.
Hal hade hand-en i sin fieka och räckte honom pä,ngar. Sen stannade
han inte förrän han var vid- Fathach iiiór C'ileibhl-eárns hus. Iians hustru såg honom konna.
rrAck, vilken skad-aiil säger" ìron, tratt du inte stannade henrna. idãr
den-na niannen komner hern i kvä.1-1, så d.öd,ar han dì-g!r'
Sen had.e de en trevlig dag til-l-sa',.man tills natten föll på.
rrDet âr så ¿;odt att d-u gö'rmer di-g nurr, sä¡,:er Ìran, rri-nna-¡. den här
mannen får se digtt. Så, gömd"e hon honom u-nc-Ler sängen.
Det Cröjde irite lr,'n¿;e förcë.n Fathach Mór A' rìeibhleáin kom. och
han hade en stor hjort kastad över axeln. =iÐ.(¡. clrog den genom el-d.en
och 6enom askan och stoppaC-e d-en i sinm.un.
ItFrrl, frâ, féa.sog!tt sä8er han, tt jag k::.nner luliten arr en lögnaktig tjuvaktig irlä.nadare konma i rni-n gård och i min stad. i kväl-Ir'.
rrilin raring, min älsk]ing", srade kvinnan, rrskall lnte det kännas
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så. J-änge ja1 är h¿.r?tl
"Jo, inen här fi-nns mer en så-tt saCe l'athach L[ór.
"Ja: stod- uppe överst på. huset, ocir då for llires snå få.g1ar
slog sig ner på i:,1g ocit d-et tt'denl l-ukten Cu irännerrr.
ttJa, men här finns mer àn så", sade harr.

förbi.

Ha¡r steg upp och ban sökte upp och ner tills han fann nar.nen uncLer
sä.ngen. ïian drog fra:n honom. äen fick tag i ett trollspö och fõrvand.f ade honom til-I en kvadersten.
Ett àv efter den dagen reste si-g llennes brod-er:
rrDenna d.ag för två år sedan gick hon sin väg och i- d-ag för ett
är sed-arr gick hennes man åstad- för att söka henne, och i dag är d-et
jag som skal1 gâ. åstad för att söka demrr.
,'.[an gick åstad,. i'Ian stannade inte fõrrän han var vj-d i¡'atirach ],iór
O'Reibhleái-ns hus. livin-nan såg honom konma.
Itatt du inte starrnad.e hemrna! i'iär
'rÀck vilken skadar', ságer hon,
d-en här ma-llJlen komrner hem, d-öd.ar han d.igrr.
t-.,e hade en d.ag med, mu¡.terhet octr musik till-s kväI1-en fö11 på.
nDet àr så. godt att du gömmer d.ig nur', säger hon, rrför inom kort
kommer d-en här marlnen hemrt.
Det d.röjd.e inte låinge fcjrråán Fathach -ltlór C'Reibhl-eáin lcom in med
en garlßal- vit häst tvärsöver skuldrarr. Ë.ian d-rog d-en genom el-d-en och
genom askan och stoppade d.en i munnen (åt upp den)

t'tr'rrl, frâ, féasóg!rr ságer han, tt jag känner l-ukten aY en l-ögnaktig
tjuvaktig ir]änd,are komma fràn nin gård oeh från min stad i kväIl.r'
rrl'rjin rarj.ng och nin älskling!t' sade harr. I'Skall den ej finnas h.àt,
så länge iag át k.ë'"r?tl
t'Jo, men här finns mer iån såtr.
Ifan sökte övera1lt tilts han fa¡¡r aaruren. FIan d.rog fram honom.
Ilan fick tag i ett trolJ-spö och förvandlad.e honom tilI en }cvad.ersten.
. Årsdagen d.ärefter reste si-g d,en and.re av hennes bröder:
nI dag för tre àr sedan försva¡¡r hon. I dag för två år sed.an gi-ck
mi-n brod.er åstad, och i dag 8år iag själv åstad.r'
ilan gick åstad och han star-mad-e ej förrän han var vid. I¡athach
I[órs hus.
rÀ vil-ken skaüa!" säger honr I'att d.u e j stannad.e ehmna! :.rär den
här mannen i{onmer hem, d-ödar ll,an dig, l,lln man ligger därute och d-in
brorll

.

De hade en dag med mu-:rterhet och musik til-ls natten föl1 på.
n,)et àr så god.t att C.u gömmer dig nutr, säger hon. I'Inom kort konner
d.en här mar:len hemrr.
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on gömd.e honom. ì)et drojde j-nte J-änge förrän Fathach i,iór hom in
e d en stoi'hjort
tvärsöver skuld.ran. Han drog d.en genom elden och
genom aska¡r och stoppade in den'i sin mu:t.
tt¡'rLlr frá., f éasóg!tt sade hanr t' jag känner lukten av en Iögnaiitig
tjuvhktig irlä.nd.are l¿onrna från r.in gå.rd och från min stad i kväl1-rr.
'tldin rzying oeh min älskl ing!tt sadLe hon. rrI'.lommer den inte att
firrnas d,är så länge jag àr hàr?tl
ttJo n ¡aen här är mer á,n så l"
t

UN o

I'jag var uppe överst i huset. :ires små fåg1ar slog eig ner pä
mig, Ðet 'á*r d-en lukten du käranerrr.
t'Jâ-, men mer än såln
s.40
ilan sökte överaÌlt titls han farrn nannen. lfan C.rog fram honom. ilan
fick âatt i ett trollspö och förvandlade honom ti1l en kvad-ersten.
Ett år från d-en d.agen reste sig hennes andre broder.
!
rrl dag för fyra år seda¡r försvann hon, I dag för *I*' g" sed.an
gick m:Ln fçgdtsxxföxxattxsFkãxh¡tü¡E hennes man för att söka henne, I
dag för Fffi år sedan gick min broder för att söka henne. I d-ag för
ett Ëlr seC.an gick mi-n andre brod.er. IIin olycka och mitt eländ-e äver
mi-g om jag inte går och söker m:tna bröd.er i d.agrr.
Så gick han åstad. Hart staru:ad-e inte förrän han var vicl Fathach
I{órs hus. Tivinnan nötte honom:
"Å vil-ken s]<ada att d.u inte stannade hemma! }Tär d-en här nannen
kommer hem, så död-ar han d.ig, }ina båd.a bröd.er ligger därute och
min ma¡ likal-edes och i kvåill kom¡rer du att gõra d-em sällskaprr.
De hade en d-ag med munteriret och musik til-l-s kvä.]-len kom.
s.41
"Det á.r så godt", sade hon, I'att d.u gömmer dig nu. Snart kommer
d.en här rltafÌnen hemrr. I{an gömde sig.
en
Det dröjd,e inte länge förrä¡r i'atha.ch l¿ór kom in med. e*t stort
garnmal krake tvärsöver skuld-rorna. 'Han d.rog den genom elclen och
genom askan och stoppad-e den i munnen (å.t upp d-et).
t'Jag känner lukten av en 1ögn"Frtl , frá., iéasóg!r' sa.de jätten.
a.ktig, tj.;vaktig irIänd.are kornura från min gård. och min stad. i kväl-l'rur,Iin ra.ring och min älskling, kommer d-en inte att finnas här så
länge jag ar lnar'ltl
ttJo, men mer ?in såltt
t,Jag var uppe överst i huset. le små ff:.glaTrra- från ,i-lire slog sig
ner på nig. let ár d.en lukten d'u kännerrr'
t'Ja, men mer án så!tt
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Har sökte överaJ-lt tills han fa¡n mar.nen. ilan drog fran honom, slog
honom med ett trollspö och förwáat"A" honom til-t en kvadersten..
Ett ë.r efter den d-agen reste sig Giol1a Beag na d-trig ceathra¡rha. (Den lil-l-e ynglingen från de tre fjärd.ed.elarna):
rrDet är länge sen min moder försvannrr, säger han. ilÐet är tänge
sen mina tre morbröder gick sin vä9, och min oì-ycka och mltt el-ände
õver mig on jag inte gå.r och söIrer ilemrr.
IIan fick i ord.nlng sin höna och sin kaka (tiff natsäck). l'ian
gick till-s han nötte f årherd en.
rrVem til-l-hör d.essa färerfit'
t'lifl Fathhach lilór O'Reibhleá"en rtorc och sdd.er o-n Éi-re, den vackra
rödkind.ad.e fl-ickan, dotter till- kungen a.v,trlre, ìron son är så s¡ral
som din finger och sorn gjuter va::je tår mecl si-na klara ögon (tjusa
..
' ô \ då hon begrå.ter sin nan och sin vä.n, då hon begrå.ter sina
ögonhår)
tre bröder och hoi'r úx finner clet vara en r/arue Iörlust aed d.en
lil-1e ynglingen från de tre fjärdedelarna än med- de fyra nä¡rnen
som hon lännad.e borta i 'Eirer'.
" SJ-ä.pp förbi migrl .
trN-ej clet gör jag interr, sade fåraherdenrrr fcjrrän d-u betalar tulItr.
Gioì-la Xeag na dtri gCeathramha högg av honom hr:vudet och lcnuffad.e
unCan honom. .'fan stannade inte förrän nan var vid Fathach Liórs hus.
Ì"lod.ern fick se honom komma. lcaxxstaxNaùedrqtærfär¡åinxkaruøexxriù
Ëetxkacb

s.43

"h, mln äl skad.e son!t' säger hon. "Skada att du inte stannade henma
1'Tär den här mannen kornmer hem i kväll-, död.ar han d.ig. Ðin far och
dina tre morbröder li¿;ger d.äruterr.
ÍIon kviivde honom red kyssar och hon badad.e honom ¡ned. tirar. FIcn
torkade honom ned sil-ke och sannetstyg och hon l-ade hoirom att sova
på en bäd.d. av fi geldu:a.
tträr kvätIen föl-t på gick hon ner d.ä"r Giotla;3eag na dtri gCea.thra¡rha vaï.
rrÂr nin ä.1-skade son! -i1, min ãIs,L,ad.e son!" säger hon. "4, min äl-skade sor1. Snart konner d-en-Lrär îlaffnen hem, och d-et ar så god.t att du
gönmer dig innan Ìran död-ar diglr.
Det C.röjd-e inte lä.nge förrän Fathach,:'iór kom in med ett stort
garn:naIt ]lreatur över skuld.ran. ¡la.n d.rog d.et genom eld.en, genom askan
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stonpade det i sin mun.

, frâ., féasóg!" jag känner lukten aY en 1ögnaktigr tjuvaktig
irländare kocma från n-in gå.rd- och'min stad- i kvällrr.
,,ii, mirn raring och min äIskling, skal-l d.en inte vara där så länge
jag konmer att vara d-a-r?rl
ttJo, nen d-et finns mer ãn såt' '
nJa och jag finns därrt, sacle Gio]la Beag na dtri g0eathramha och

Utrlo
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trVil-ket föred.rager du", sad.e !'atnach lr(ór, rrbrottning el-ler hå'rd

strid'i

I'

Giolla Seag na d-tri gceathrarnha'
rrför det är vad jag har övat mig i i srnå byar, i stora byar' i min
f ars och nors egna bYar'tt
giorde
De grep va:.andra i brottningens håriLa slingor så att C'e
i den
rnjukmark av hård,mark och hård-rnark av mji:lcmark och kä'1If1öd-en
grå-a kl1pnan. om iui.gon had-e koramj-t från nordanland' ti1] snnna]llandoch
så, skulle han ha konmit för al"t se på dessa bägge tirls aftonen
den and're
d-aþens sl-ut kofu. Giol-la Seag na dtri g0eathramha, nan i:.'av
en kläm och satte ner honom i jord-en till lr;n::tta, och ei'L a¡rdra kl¿äm
til1 harrs adamsäPPle.
rEn j.-ort grön torva över d.itt huvud-, du smutsiga slusk!r' sad-e
Giol-l-a Beag na dtri gOeathramha'
rrlüej gör inte d-et!" sad.e jätten. "Jag ger d-ig a1lt vad- jag har
både inne och uterr'
,,Det är mitt all-tifrån d.enna dag" ¡ sa.de Giol-la Beag na dtri
gceathrarnha och slunga.d.e hans huvud- över nio til-tor och nio pl-ogfåror.
iîuvudet kon til-lbaka mot kroppen igen, men nan gav huvud-et en
,,Jag föredra.ger brottning",

s47

sad-e

spark.
nDet va"T tur för dig" ¡ sade huvnclet. rtOm jag lrad'e komnit på kroppen
igen, sÌ<ulle varken d-u eller aILa måiJ1 i Éire fä av det'rr
Han gick in. IiaI fartn trollspõet. I{an slog ett slag på sin far
förut
och sina tre morbröd-er. le reste sig upp l-ikadana som d'e alltid
varit. lle sarnlade allt vad som fa¡]1s a\¡ rikedomar både ute och inne
tre moroch tog det med. sig. Iian och harrs mor och hans far och l¡a]1s
.tt.

bröd'erkomhemochd.ehad.edetbratillscl-edog.
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I atrie liac Areavu.
geåIaiahe Fearnmuighe s. 45 ff.
= Sgeal_aidhe Oirghiall s. 3+-17 A.a 326 IIe + 569.
P arrach l,'ihac Ghiolla Riabhaigh.

s. 46

s47

Parrach l,Ihac Ghiolla Riabhaigh från Co. Donegal gick till skörd-en
till Corrnty U.id-he, och männen sdrm var med, d-e gick hem nä.r de had-e
gjort und.an skörden.
"Jag går inte hemrr, sade Earrach;llhac R.iabhaighr" ftirrän jag har
ali'cfidestunila.TL (skatten) med migr'.
TIan gav sig in i en stor godsãgares hus och hörd-e efter om han
kund.e få arbete. Ifusbond.en svarad.e att hafÌ slculÌe f Ð, det. IIan berättade för husbonden att ha.n hoppades inte behöva gå hen förrän
han hade för'bjänat ihop arrendesuilmar. (skatten, räntan)
trom du sta¡nar i
"Jag skall ge d.ig fem pu-nd1r, sade godsägaren,
det d-är stora huset där borta ti1l morgonentr.
" Ja, j ag sl:al1 sta.nnarr , sade Faid-i .
nnu skal_f fâ, eldrr sacle god,sägaren, rroch wr d.u skaJ-I få l jltstr.
Ifan fick iord-ningstätl-d. en el-d. ilt honom j- huset och ljus och en
bakplåt att baka bröd, och han bl-ev tillsagd. att passa bröd,et på
bakplåten.
Han hade inte varit 1änge d.är föruãn han hör'de ett bul-1er oeh
mycket ulderliga ting. I-Ian fick se en stor gubbe i-onma upp för
trappar:-. lian satte sig på and.ra sid.an om honom och tog sig för att
vända på kakan (som var på bakplå'ten)
nGör inte d-et en gång till för då gå.r det d.ig i-1la (?). sanner-

ligen" ¡ sade Farua-ch li ac Gh-Lol-1a i',iabhaighrf,råN:lÊøxÐøæægætd-u har en
ful uptsyn!"
,'iì, iru-nd.rafal-t vi.;lkommen, Êa,rraclt lrihac Ghiolla .lì.iabhaigh från Co
lonegal ! lu ska.l-l- tala- o.rn f ör m.in son i mor,gon a.t'l, du l:Lar t¿-,lat medmig och at'u na-n i.er l-ar,igi-ird-en til-1 clen fattiga kvinnal soin jag tog
flen från, och jag; skall göra d-ig en tjänst", sä.o;er han! "iag ge?
dig en borsd-uk, och vad slag d-u Þn må. önska dig, så konmer det tifl
dig på bord-C.ukenil.
l,iorgonen kom och Paruach llhac úlhiol-la F.iabhaigh talade on för
god.sägaren a.l-l-t va.d ha-nha.d,e sett. Gocl-sägaren tacka'de honom och gav
honom sju pund- och bord,duken också. så gick han vidare till-s han
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tte en pipare viil vigkail ten,
nJa,p, är gladr', sade Parrach ..|þa,s Ghiol-]a rÌiabhaigr', att jag har
träffat på säl-lskapr'.
Piparen satte i ord-ni-ng slna pipor och kal-lad-e fram ett föì-je
a.v sold.ater. -l,re båCa gick vi-dare oeh vand,rade vägen fram'
,tJag skul-le hellre vilja att vi bade en bit matrr, sade pi-paren.
Parrach iihac thiol-'la Riabh.aig bredC.e ut borcisdu-lien cch d.et hom
ut d,et 6äsia ay a-11 sla.gs nrat och d.e finaste d-rycker på den tilJ- d-em.
rrl)et är b¡;st för d-ig att b¡rta ned migrr, sa.Ce piparen'
rrlet karL vara- d-et sa¡¡ma för riigrr, sacle Pai-d-i'
.rian gav
Ghiol-la
-olparen bord.sduken och så fick Parrach ilihac

Riabhaigh piporna.
Ilair hade i-nte gått J-ångt förrä.n han ångracLe att nan gett ifrån
sig bord.sduken . Paryach lihac Ghiolla Iiiabhaigh satte ihop plporna
oeh kall-ade pÐ. en trupp sol-d-ater. TIan befal-lte dem gå *ittkxka och
hämta til-l-baka bord-sd-uken til-l- honom. So,r daterna trigá,d"e åstad- och
det d.röjde inte l.=inge förrän d-e kom tillbaka och llad-e bord-sd-ulcen
han var
i¡.ed. sig. Si¡. gick Farrach irîhae Ghiotfa R.ia'ohaigh vidare tills
nera 1 Co Donegal och piporna och irordsd.uken hade han med. sig. Itr,r
han hade konnit hem, br.eci.d,e na.n ut bord-sd.uken framför' sig och sin
hustru och sin famflj. Ðet kom fram den bästa a\r all slags mat och
d_e finaste av all-a d-rycker til-l- d-em. De var ful-la av förtjusning för
d-e märkte att Faidi had-e gjort en god skörd''
let c-röjd-e inte lange förrâ,n l-ord.en fick höra att han hade konmit
hem. I{an skicka¿e en av sina uppbörrJ-srnän til-J honom med bud- att ha.:r
behövite honom. Paid.i gick fram til-l l-ord.ens hÌts.
nÃr d_et så att du inte betal-ar arrendetrr, sade lord-en, rrefter att
d.u har varit På skörd.e-arbete?rf
rJag har d-et intert , svarade Paidi r rrhittiff s" ( just nu)
I'Då skal-l d_et iñ*¡e dröja länge innan jag vräker dlgtt, sade lorden,
eftersom d-u inte betalar arrend'etr''
let d_röjd.e inte läng_;e förrän han kom tilllka med sina uppbörd-sind.rivare. ITär Tarradn ithac Ghoilla Riabhaigh såg d.em kornrna, satte han
piporna i orflning oeh kal-l-ade på en trupp soldater och sacle ti]I dem
att köra ut d.e här männen ur hans hus. Sold-aterna föIjd-e lorden
hem tilI hans eget hus.
'trud- efter hurnnx Farrach lrihac rliabhaigh
r,ö1ja¡rd.e dag sänd.e l-orden
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o::den saci-e -rill- ¡oncre

skulle eftersllán-ka vacl ?re-t hacle ati
ford.ra i fråga om ar¡'end-e ocl:, a.tt han inte vid.are sliulie ktàva
nflgot arrende a.v honon bara Ìran ville l:Li,"ll-a sina. solcÌater 1agna,. i¿-rracLt L,ha.c Gihiolt a I'iiabnaic_h la.c-e d-et rora ti]ls han dog och han blev
inte krävd- ,'i:. a.rrenoe vid¿.Te.
a"'L-i he-o
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Toird-healbhach

Det var en gå-ng en godsãgare och han had.e en' son som hette
Toird.heal-bhach. llaft brydc'Le sig inte alfs om att taga råd av sin
faT. En natt kom han sent irem och hans fader börjad.e grä1a på honom:
fflu ohederlige slyngel , var ]nar du varit seda:r kväl-lningen?rl
'rGe mig respengar, så slipper du att någonsin mera se nigrr.
Han stack hanoen i fickan och räckte honom fem ptrnü. IJan gick sin
väg och vandrade ti1ls han kom til1 en kyrkogård.. Dàr var ett stort
gräI inne på- kyrkogården om ett lik som skuile begravas. ToircLheal-bhach gick in på. kyrirogård-en.
ItVad. grii.ì-ar ni om'rrr saC.e 'Io1rd-healbhach.
nllan har pengar att fordra av den d.öde ocl:l därför vil-1 han inte
1åta honom begravas f örrä.n n'an f Ð,r sina pengarrr.
rr'rrrr mycket hat \tan att ford.ra av den d-öde?fl
trSexton shillingtr r sad e lnarrnen.
Toird.heal-bhach stack hand.en i fickan och räckte honom sexton
shi1ling. liket blev begravt. Toird-healbhach gick vidare vagen fT¡m.
Ðet d.röjd-e inte 1ánge förrän en smal rödhårig yngling hann fatt
honom.

rtilur står d.et till- ned. dig, 'Ioird,healbhach?r', sade den snal-e
rödhårige ynglingen. 'rVart ska d-u hän så' sent?rt
rfi.,in far :nar d.rivit mig ut på vand-ring, oclr jag vänder inte vid-are
til-lbaka til-1 honom.
t'tag mig i din tjåinst för år och d-ag!r' sad-e den sm.ale rödirå.rige
rr

ynglingen.

,rÏ,, )ag :¿ar inte lÍ-vsup¡ehä.Ile för mig sjä1v och ännu mindre för
digtt, sad.e han.
rrOroa dig iL:te för det!rr sa.de d.en smale röd-hårige yng-:lingen.
ttiag 5.'å.r med digt' .
Så gictr d.e vj-dare til-ls de qötte en man som hade ena. benet uppbund.et til-l- ba.ken.
ilyad är. d-u för slags karl?r' sede den srilal-e röd.hË:rige ynglinigen.
,,Jag'är Enbenlngen som är så snabb, se att rnin fot âr bunden
ha'n'
erned.sn el-jes in¡:en slrulle förmå att ffilia med- mig", säger
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tar tjänst irär hos loird.heal-bhachrr.
Toird.neal-bhach invii.nde att han inte ha.d.e användning fcr honom och
och förrán lnan sjã.lv irade vad h,an behövde.
Croa d.ig inte för detlt' sade d-en snal-e rödhå.rige ynglingen. rrTag
Liet':.r så godt att

d-u

honom ned d-igrr.
Sä.

gick de vidare til-ls

d.e mötte en matl son

hade en halntapp i

näsan.
nVad é,r d-u för slags karl?tr sade d.en snale rödhårige ynglingen.
t'Jo, ja,,r: är en rnan som skull-e bl-å.sa bort allting som konrner i min
väg om lnte h.a)mtappen 1 min näsa vÖrerr .
ilDet àr sä godt att du komner ned. loirdhealbhachr'.
Toird_heallohach invii.nd,e at¡ tran inte had.e livsuirpehälle för si$
s jälv och ännu mind-re f ör den allulrren.
r'ûroa d.ig inte för det!'r sad.e cl-en smale röd.håri-ge ynglingen. rrVitar honorn red- ossr'.
Så. gick de vid.are till- de mötte en Ìì.afl son hade en pilbåge.
f'Vad- ä,r d"u för slags karl-? sa-d.e d-en slnale röd.hå-rige yng;}inger1.
,, ;.a-1, zr en man som alclrig fö:cf e'lar d-et mål )ag, sJrjuter på"'
r'Ðet ùr så godt att d.u tar tjä.nst h.os Toird-healbhach härr'.

s.53

rvi h.ar inte livsuppeh¡ill-e för oss själva; ä":n nindre om han
ä.r rned ossrr , sade ToirC.ht
frOroa d.ig inte för d.et!tr sad.e d.en smale röd.hårige ynglinÊien.
ttVi tar honom med ossrr.
Så ¡;ick d-e vid.are ti1ls de mötte en '¡a-n som ha.d-e enstor nyclcel
i harrd-en.
röC.hå.rige ynglÍngen.
"Vad_ är cl.et d-u Ì:ar t handen?tr sade,len snale
nlet ar jättens storfadernyckel (Eochain Gáid, ]i'lhóir an ."hathaigh ?)
Det har aldrig gjorts något l-å.s som inte denna nyckel skul-Ie kunna
öp;onar'.

rrlet ar så godt att du tar tjänst hos loirdheal-bhach härrrr

sade

d.en sr.a1e röd.hårige ynglingen.
t'Å! vi Lrar inte vaC. vi själva behöverrr, sade Îoird-healbhacht
rrän mind-re f ör d enna laa¡rrr .
ynglingen.
'roroa d.ig inte för det!rr sade d.en smale röclhårige

tar
ti:

honom med ossrr.
De r¿-ick vidare tills de träff ade
och höl-l- arat mot martcen(Z)

tt

li

på en narl som stod- vid en stenmur

,.l
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Vad är du for en slags kav:.? I' sede d-en sûekg röd.hårige yng-

lingen.
"Jag är Cl-uas le h Eisdeacht och jag hör på hur:räsüt växer i
0stra Vä.rld,entr .
rrDet àr goclt att d.u tar tjänst hosîoirdhea-lbhach härr', sade d,en
smal-e röd.hå.rige ynglingen.

s.54

nVi lta.r inte livsuppehälle för oss sjä,lvat', sade loird.healbhach
rrän mindre för d-en mannenrr .
rrOroa d-ig inte för d-ettr, sa.d-e den rödhårige ynglingen. rrvi tar
honom med. ossrt.

De gick vidare ti1ls de triiffad.e på. en man sittande på en klipphäl-l och rörd"e sig upp och ner meÖ si-n bak.
nVad ár d,u fõr slags lr'arf-'r't sade d-en snale rödhårige ynglingen.
,,Jag är Järnbak (to:-n Iarain¡)t', säger harr, troch jag iàmnar
til-I a11tig ned- min bakr'.
nDet ar så godt att du tar t jänst hos Toird-healbhach härt',
""d"
d-en snal-e röd-hå.rige ynglingen.
rVi lar inte lifsuppehäll-e för oss sjä1vatt, sade Toirdhealbhach
rroeh ännu mind.re för d.en mannen ocksått.
¡Uroa d-ig inte för detrr, sade d-en röcthå.rige ynglingen. rrvi tar
honom med. ossrr.
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De gick vid_are til-ls de var frqmme vid kulgens gård.
l1,¡urrr sade d,en smale rödhårige ynglingen ti11 Toirdhealbhacht
ttar det så godt att du friar ti1I kungens dotterrt.
"Skall jag fria til-l- kungens d.otter? Jag nar då hört att alC.rig
någon rrLan inar gått och friat till henne uta¡r att hans huvud. satts
upp på en på,let'.
rrOtoa d.ig inte för detrr, sade den röd.hårige ynglingenrrrvi skall
fria ti11 kungens dotter'r, säger Lr.art.
De stapnade inte förrän de var vid kungens hus. tdan frågade d'em
va¿ d,e had-e för önskan.Den smafe rödhårige ynglingen svarade att han
var en maJt som kom för att fria til-1 kuir¡:ens d.otter. l)e fõrcles in.
Ðe fiek d.en bästa mat oclr d.en utsökta.ste dryck til1s natten föl-1 på.
I',ungacLottern kom och hon hade ned sig engulrlring.
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trilär har d.u en guld.ring", s:iger ha.n, I'och om d.u lnte har den i
morgon bittida, ska1l d,itt huvud,komma på en þåIe.It
l'trär d.e hade €iått tiÌl- sängs, kom kungadottern och tog med sig guldrlngen ur [oird-healbhachs ficka oeh hon sade:
nDet är skada att jaginte ár utanför portar:ra, skada att jag inte
är utanför gränserna, skada ati jag inte ërr pP¿' d.en plats där min
al-lrakäraste är nu.rr
Ðen smal-e rödhårige ynglingen steg upp och tog med' sig :rschai-r
Gáid, yóir an Fathaighe som kunde öppna. all-a 1å,s. Den smale röcr.hårige
ynglingen sa.de:
jag
"Skada att jag inte är uta.nför dörrarira (grânserna) skada e,tt
inte är uta¡för portarna och skada att jag inte àt pÊ-;' d-en plats d'är
hennes al-lrakäraste sitter nìl-.r'
Den rödhåriga ynglingen fö1ide henir.e ti1ls hon var vid- lnannens
t

,'lus.
rr(rppna, öppnalrr sade

flj-ckan, trcl.et ë.t en ran ute i natt oeh þan
friay til-I mig. ,1er :¡ar d.u ringen och l-ås in den vàL, sel. skall iag
ha ha-ns huvud på påIen i morgonrr.
De gick att sova. Den rödhårige ynglingen gick åstad- och öppnade
1åset oå kistan och tog med sig ringen. Ïâr kung.adottern vaknade
nritt i- natten, sade hon:
¡Ska.da atl jag inte är utanför d.örraTnat sicada att jag inte e't
utanför portarna, skad,a a.tt jag inte är vid nin fars och min inors gårdli.ì-r.ll .
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Den röd,.b,årige ;rngl-ingen steg up.o:
nslcada att jag inte àr utanför portarna, skada att jag inte är
utanför dõrrarna, skada att jag inte àr pea d-en plats diär nin husbond-e är ntlrr.
Ðe gav sig åstad ti1Is d-e var hemma. -li';ngadottern gick och lade
dig. Den röd.hårige yngling;en gick och lärnrrad-e ringen i Toird.heabhachs
ficka. Då d.e h.ade stigit upp på morronen, kom ]cur1S-ad.ottern:
rrGiv mig ringen som jag gav dig i gtx aftonlrr
Toird-heal-l¡hach stack hancten i sin ficka och rä.ckte henne ringen'
iìan gav från sig en djuç suck. le had,e en dag med skänt och nusik

ti1ls natten föIl- på. iion kon åter:
nilär haz" du ringen. 0n .C-u inte har d.en i morgon bittida, sitall ditt
huvud sätta.s på en 'oålet'.
De gick och lacl.e sig. jliungadottern steg upp och tog ringen ned
.
si-g ur hans ficka:
jag
är
f'Skada..att
inte
portarna,
sì¡ada
att
ár
utanför
,
.iag inte
tr3.AI¡¡Eg¡E;çúwXlcFTlLa-
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a¡för d-örrarna skada att jag inte är på C.en plats diár min allrakä'
raste är nurf .
Den rödhårige yngli-ngen steg upp!
I'Skada att jag inte ár utanför portarna, skada att jag inte àr
utanför d.örrarna, skad-a a.tt jag inte är på d.en plats d.är hennes
aIIrkäraste âr nu!
Så bar det iväg ned dem, och C.e stannad-e inte förrän d.e var vid
rr

marlnens hus.
rrOpnna., öppnal rr sade irungad.ottern.
IIan öppnad.e d-örren för henne.

t'Nurrf sade kr.rngadotternrtf måste d.u förvara d-en väl och l-åsa
d-

s.58

er.. ll
Eåd.a

började låsa om d-en.

Så.

gick

d.e och l-ad.e

sig. ILitt i

om

natten

steg kungad.ottern UPP:
"Skada att jag inte ãi.r uta¡för portarna, skad-a att jag inte ä.r
utanförd dörrarna, skad.a att jag inte âr vid. mln fars och ltors gård. nu!tl
Den röd.hårige yngllngen steg upp.i.tan tog med sig Eochair Gáid irîhóir
an -L¡hathaigh. i-ian öppnad.e lå.set och tog med sig ringen.
'rskada att jag inte är utanför portarna, skada att jag inte är
utanför dörrarna, skada att jag inte är på d"en plats där min husbond.e är nu!rt
Så gav de sig av tills d.e var hertma. Kungad.ottern gick och lade
sig. Ðen rõcLe ynglingen gick och l-ämnad,e ringen i Íoirdhealbhachs ficka.
!å kungadottern hade stigit upp på morgonen sade hon:
I'Ge mig ringen som iag gav dig i gå.r!r'
Toirdhealbhach stack hand.en i sin flcka och räckte hen:re ringen.
Hon gav från sig två djupa suckar. De had.e en d.ag meil skåj¡ot och musik
til1s natten åter fö1l på. Iiungacl'ottern kom.
"i{är har d,u ringen. Cm du inte har den i lrorgon bittid.ar skall
ditt huvud sättas På en PåIe.r'
De gick och l-ad-e sig. Kungadottern steg upp och tog med. sig ringen.
lskada att jag inte är uta¡rför portaÍraa, skada att jag inte ár
uta¡rför dörrarna, uen rödhårige ynglingen steg upp:
f'Skada att jag inte är utanför pcrtarna, skada att jag inte är
uta¡för d.ör¡arna, skada att jag inte är påden plats d-är hennes a1lrakäraste firrns nu! rl
så bar d,et i väg med dem ti1ls de var vid, maJrnens hus.
"Oppna, öppna! " sad-e kungadottern'
I{an öp;;nad.e dörren för henne.
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trSätt ner tiokvartersgr¡r.tan ful-l med- 8röt!tt sad,e hon.
De lagacl.e ti)-I sin kvällsmat.'
rrliur'tsäger kungad.ottern, rrd-u satte inte häl-vten av l-åset på den
i går kväll. Cm d.u inte gömmer den väI i natt, så ser du mig aldrig
I

mer.

tt

IIan gick att låsa ner d-en. När den var inl-åst, €|ck de oeh lade
sig. i;l.!tt i natten steg kulgadottern upp och sade:
'rskada att jag inte är utanför portarrLa, skada att jag inte á,r
utanför d-örrarna, skada att jag inte är vid, min fars och mors gå.rd

s60

igen ! tt
Den röd-hårÍge ynglingen steg upp. Fia:r tog med sig Eochair Gáid irihoir
an Fhathaigh.lian l-åste upp 1åset och tog med slg ringen.
jag inte är
'rSkaC.a att jag inte är utanför portaTrLa, skada att
utanför d-õrrarna, skada att iag inte är på, d.en plats där min hus-

är nu!rr
De for åstad tj-lls de var hemma. itungaclottern gick och lade si8.
Den rödhä,rige ynglingen gick oeh l-ämnade ringen i loirdheal-bhachs
ficka, l{är kr,r-ngactottern had.e sti-git upp på, morgonenr kom hon och frågade om hal had-e den där ringen. iLan stack handen i sin ficka och
räckte ':reiïre ringen. Iion .gav ifrå.n sig tre djupa suckar.
rr.lían har vu¡rnit d.in dotter, o konu¡grr, sa.de d-en sma.le rod-h:irige
bond.e

ynglingen.
t'Ja, ned olycka och ång:est för hen-ner', sa.de kuflgen'
rrJag tar honcm inte [ü", sa-de'Lrungadotternrrn förrän ha"rr springer
kapp roed. rni-g efter två flaskor vetten u-r iiäl-sobrunnen son finns i
Õstra Yärlden. Cm han inte är här lika fort som jag, skall hans huvucl-
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sätias på på1enr' .
ilIfår, sade den röd.hå-rige ynglingen, trfad har smeden tången ti1]om inte for att râdda fingraroa? VacL har Toird.healbhach en tjänare
till- on han inte skul-le ge sig ut i ha.ns stäl-le'?rr
len rödhå.ri.ge ynglingen kal_l-ade fra.m ¡nfotinp.en.
rriil11rrr sarle den röd.h:-irige ynglingen, rf skall- d.u gär i stäIlet f ör
d in husbond err ,
ir,annen oeh ku-np,adottern ga-v sig i väg. le stannade inte förrän de
var vid i-lä.lsobru¡nen sor- var i Ostra Vär1d.en. le fitllde d-e båd-a
fl_askorna med vatten. så gav d.e sig i väg. Fìnfotingen i:om före.
rriittrr, sa.de lrungad-otterntrrär vi hemma tid-s nOg. i,åt oss sij-tta oSs
här och hålIa rastr'.
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Båda satte sip; ner. "lägg ditt lluvud- i nitt l¡:nÞ,!" sri.,e¡ç" hon till
yng]1ngen. Så fa¡n lion en hästskplIe och lade den und.er hans huvud..
Ilan fölI i sömn. Kungd,ottern steþ upp och tö,.rrde vattnet ur Cen fl-asira¡r son han had.e. Så. gav hon sig å.stad, hen:s-t och lä.nnade raannen i

hans

sömn.
t'l,iur rt sa.de

gÏmxsrte>:kÉtxhe.ark*4x*4ffi C.en smale röd-hårige ynglingen
til-l- Cluas ne h.úisbeacht'r, så ut oeh se till hur d-et gå-r iled. a1lts.62

SAlnf,

a.fl.

tt,,rafl

Cluas 1e Íisbeacht ¡ "att ett spra.tt spe].e.s medJrnglineen. äen har lag3 en hä.stskalle unûer hans huvud och h.t':llt

serrr,

sa.Ce

ut

r-a-l;tenfla.skajrrr .
tt.,Tar finns maruren som had,e pilb.îr gen? " sa,de den rödhlirige ;'rnglingen.
l,.-annen som had-e pilbågen trädde fram.
trllur'r saCe de.r röd.hårige ¡rnglin6enr I'sh jut hä-ststrallen som är nnd er
hans huvud.. infotingen sprarrg upp. ìrlär ha:r såg sin fl-e.ska tömd., rusad-e
hen åter til-l l¡rurnnen. r'ungad.ottern nal-kades.
nVat: finns marLnen sOm lrad-e hal-mvisiran i sin nä.sa?r' sade d.en smal_e

rödhårige J¡nglingen.
Llannen som þa.de halmviskan
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i- näsan trädde fram.

Fian o.rog hal-mtil1ba-ka. 1-ungadottern. :'lär hon llom en

tappen ui si-n näsa. -r,arr blåste
plo,c;få.ra framåt b1åste han henne nio plogfåror til-lba-ka til-ls de
såg d-en and.re mannen kotn¡la.
ijan hötl- henne til-l-baka til1 den andre ma-m1en kom först.
rrl,iurr, sa-de den smle rõd-hårige yng-:1i-ngen, rri=ir d.en and.re inannen
först. lloirdheal-bhach har vun-nit din dotter, o ìronu-ng!rr
ttJa, ned olycha och å.ngest för heru:e", sade kur:.gen.
Brõ1lopet stäIld-es lcitt i ordning. iiungadrittningen lord-ningställd-e
en stol för brudglutrnen son d.et i,rar stora spikar i.
Itldurr, sade den snale rödhårige ynglingen till
'Ióin Iarair:-n,
nskall_ du gå in och sätta dig pi:. stol-en cren första git.ngen (ti-mmen),'.
Tóin laraÛur sprang in. iian satte sig på. stclen. iiunE:dottern kom.
'rVad. sätter d.u d.ig på den stolen för? Àr inte d-en stol-en för d-in
husbond.e ! tr saoe hon.
-Lol-n raraann steg upp. lian dunsade ner i-gen på stolen så. att al-la
spikarna krossaC.es. Därpå steg han upp och irusbond-en kom in.i-Iart
satte sig på stolen och ku-ngadottern kom in. ¡Ion'oad honom stiga upp
Ât.
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a.tt de sl<ul-l e ku-zi:ra. ha si?-, en sv;irrg i cr,?,-nsen. i.a,'i reste sig upp.
ir,ijr ne:r reste sj-g urp föil fiiciran i -ranmakt. r,ä.r' hon .ra-cl-e "'rvi cl<na.t
tj-11-, g;ifte o-e sii:. ,.e 'tade bröllot:; i:r cch uag oc:: Ceil srsta- cla.2:en
vaT lika. i:r"a so.ï' clen f ö-rs'ùa".
.,en si.tal-e rödhirige y.nEl-inilen rj:clr tilI l.'oird-::ea-lbh.ach ocj;l -si:,.1.e
til-l lioncn atí iiet \rer nr1. tiden för honon ati s,P¿.. tcirdheal-lli:'ach
¡;a:t hcncm ÐenÊ,ez' Í'i:r. allt hans l¡e:v;:.r. ìen sr.ale riiChå.riiìe irr.'-ì ìn.f€rl
sade a-bt han inte vil-le'b:iga emot det Írinste. ?"v h.onoilt" ati; ha¡r'itite
be¡rövcle cet rlli-nsia. f¡ir sin tjänst och ¿,ir ::z.,:.t.¡ar iien ¡aonen son
'j'oird-h,ea.Ianz,.ckt -rar--,e betalat ut '.e-r.t-,1:ar f dr f ör a-tí lra,:ts lik sll;Ll.r-e
Ð
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géalaid,he I'earnmhuighe s. 64 ff . r'ionn mac Cumhaill och ha:rs nod.er.
=Sgéalaiclhe Oirghia1l s. 38-39.'lta ,57O B.

Fionn nac Cumhail-l och hans moder gick en gång omkring. lion nad.e
Fionn på sin rygg. I-Ian fick se en bol-l-tävling på ett fält.
I'så jag fir gÐ. til-I bollspel€t!rt
'tS1äpp ner mig, mor!rr sade han,
t'l,o min älskad-e son!rf säger hon. trDe stora märrnen kornmer att stå
ih j ä1 clig. "
I'Var inte orolig fõr d.et, mor!" säger ha.:r. "iag ska1l gå in bIand.
d-emfr .

Ilon s1äppte ner l¡ionn, och han giek til1 bollspelet och det var
lngen man som mctte honom som ha:r inte var 1 ståncL att s1å ti1lbaka. ilär boll-spelet upphöfde, kom Fionn titl sin moder.
Iion tog återigen Fionn på ryggen och så gav hon sig i väg oeh
hon starutade inte förrän hon var vld fióta Ðheagasin. Iion ta-ppad.e
sin bröstnål- och hon satte ett mä.rke d.är, för att ìron sl;'.J-l-e finna
sin nåI igen. äon gjord.e en jordvatl (?) d.är. Det är lrióta Dhealgain
(näm1. f ionrts ì)eal-g) från den dagen intill- lenna dag.
Dárpä kastacie Fionn sin mor på si-n r¡rgg och så bar det i vàg
me,3 dem. i;e stannad-e inte föruä-:e de var på. toppen av Sliabh gÜiu1inn.
.!å l:ad.e hal inte m.ir ã.n sin rod.ers bå,da föiter oclr, d,ern l¡asta.de ha¡
ut i loch na Caillighe ìiorra. l.i¿:r'ì. gick in i ett hus och l¡ad. cm
natthärbärge. :-.vinnan i huset sa,de att hnn skul-le få det, :len han
skulle först f,1nga två faxöringar.,ian gick:1stad och tog två
J-axöringar i i:och na. Cail-ligìle riiorra.
rrlÌ1trtr, säg:er l:Lusl:.od-ern, nël Ytz-t sai;te taxöringarna på eld-en, rrldtlrr,
säger hon tiII Fionn, "låt det inte b1i en svart el-ler mörk fläck p ä
dem ell-er någon slags brännblåsâ.rr
ijet slog upp en blir-sa pi.r d-en ena" av d-em, och Fionntryckte sj-n
tun-me not den och bränd-e sig pli tu:uren. iian sta.ck tuml-ren i mu:tnen.
Från cl.en d-agen och ti]I ha.ns Cc.rd-sC"ag fick ha-n iiunskap u-r sin tr:¡ui.e
när han stack d.en i sin mu¡ och nä.r kani4lFa#æ han tugi:ade på den
från sena til-l rnärg.
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géalaidhe !'earnm1:uighe s.66 ff

= Sgéalaid-ire Óirghia1l s.

.

De snål-as hu.s.

39-+2.

Det vaT en ¿1ån,e; en nojke och det gör detsamma om d,et -¡a.r s¡i eller
ej. llan friarLe till- (slog sig ut för) en fliclr'a, och han brukade
ofta gå tiII hennes fars hus för att besöka hen-ne. 1let var en kvarnränna på hans vä8, och varje afton d.å,. han var på väg ditr brukade
iran hoppa över ]<varnrá¡rnan. Eå rnor,gonen när han var på väg hem brukad.e inan gå rund-tomkring tiI} bron. jn aÍ'ton nötte han mjölnaren.
ttgl.sqþf ¿! 1r sa.Ce m jölnaren. trSkulle du vil ja berätta f ör mig hur
d.et lcon::ler sig, att nä.r du går till- d-et där huset, hoppar du över
!:varn1.áÍLÍLa6r, men när du gå.r hem på lûorgonenr så.tar d-u ornvägen över
bronlr.

ttl[är jag går
"Jo, d,et siral-l- jag tal-a om för d-ig" r saC-e po jken.
til1 det där h.uset, d.ukas fram för oss full-t opp av bröd och snör.
Iien nannen i huset äter inte ner än två nunsbitar, förrá.n ha.n stiger
upp. Då måste jag också. stiga uppr och jag àr knappt i stå.nd- att gå
hen av

huit¿1errr.

du gå"r d.itt'r sâde mjölnaren, "så tag mig med- digt'.
"Ja, d-et skal1 jag görat', sad-e po jken.
IVáj.sta gå.ng han gick, tog ha¡r med sig rnjölnaren och de gickin
i huset. Det d-ukades fram brõd. och smör. i'iär de had.e satt sig tilI
bord.s, reste sig mannen i huset innan de had-e ätit två munsbitar.
ItSe så!r' sade njölnaren till- pojken, 'rrör d-ig inte från stäl-l-et!rl
Varken mjõlnaren el-l-er pojken steg upp förrän d-e had-e ätit upp
a1lt som fanns på boüdet. Ðet var rlu god.t och va-I tills natten kom.
Pojken fick sin sovpJ-ats irure i ett rum.
"Jag stannar här i en vrå på enhalnbuntrr, sad-e mjölnaren"
!,âiir.ên och liustr¡rn i huset glck oeh lad-e sig.
rr\Tutt, säger na¡rnen t hu-set, rrhåller jag rent på att förgå's av
hurrger, sende här bå.d.a Ltar ätit upp al-Ìt som fa;rns på bordetrr.
trmed-an du Ìrade
"Ðu kunrLe ha ätit d.itt lystmäter' , sad.e hustrun,
,rl.{¡,ista gång

s.68
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rrStig uppr', sade mafinen, rroch gör en havremjölskaka. Skrapa u-nûa¡r
elden och 1ägg d,en på härilstenen!'l
Ir1ustri.¡¡r steg upp och SiorcLe havremjölskakan' Hon gicË fram och
i{óu
skrapad-e uld.an eld.en och lade kalcan att grädd'as på härd-en'
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apade sen g1öden ovanpå d.en.
l,ijölnaren lyfte upp huvud.et och d-rog fram sin plpa.

glad att du har stigit uppt', sad.e mjöInaren. I'Vad EFE
har nl för slags 1ord, här i denna landsändan?tr säger hantill kvinnan.
ttÅ, en hygglig Ìordr', säger hon.
rrvi har en lordrr, sÞiger han, rroch han tog sig för att göra gränserna
raka och så gjorde han ett streck så här och ett streck så", därvid d.rog han en käpp genom kakan sä ati han förstörde den i askan.
ttJag måste hel-t ochÌrållet l-¿irnna traktenr'.
Hustrun steg upp och gick ner för att lágga sig.
'tJag

s. 6g

s
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'p,.r

rrFrar d.u d-en mea d-ig?rr

säger mar1nen.
ttlìe j, ciet har jag inte", säger hon. 'rlen d.är mannen steg upp och
berätbad.e om slna gränser s¿9. att ha¡ rent förstörd.e kakan i askan.fl
ttÂ, jag rent förgås av hunger innan morgonenr', sa<le marrnen. ItVad
skal-t jag ta mig till? Gå. ut", säger han, rroch mjölka en mugg mjölk

från kon!'r
Ilustrun steg uþp och gick ut. ilär hon var på återvägen, mötte
mjöl-naren henne i d,öruen.
tr.iar ilu den med, clig?rt säger mjölnaren.
rr Jatt
, sade hon.
rlat grep muggen och l-ämnad.e inte en droppe som han inte d.raøk.
ilon gick ner tifl- mafirren i huset.
Itliar du clen med- dig?t' sä¿:er h4.11.
rrNei, det har jag inter', säger hon; I'den där man¡ren mötte mig i
d.öruen och d,rack u¡ d.en.rt
t'Vad skal-l jag nu ta mlg till?rf säger mannen. "Gå ut i trädgården
och drag upp en kå1p1anta!rl
"Jag gär i-nte i nattr', säger hustruni 'rstig s jä1v upp ochgå ut!rl
þI¿¡1"tr steg upp och gick ut i träd-gården för att ta en ki:1p1anta.
ÞÍjöInaren steg unp oeh fö1jde efter honom. l,ijöInaren "ad"e med sig
en bra käpp.
"J.aså, din garnle skä]-m!" sad-e m¡iõlnaren. "Vad har förnått dig att
st jä1a. d.en hederliga ma-nnens kål-?"
"Är det i¡te jag sjäÌv som är lnarit sä.ger mannen- i huset.
t'Ja, d.et ar du s jälv som är dä.rr', säger mjöInaren, rrmen hur kan
jag veta vem du sjä1v ãrirl
äa¡ gav honom ett käpprapp så att han stõp i backen av sl aget, och
slog honom så mycket han tåld.e. - l'iiölnaren giek och kal-Ia'd'e på'pojken'
Båda två gick hem och liom inte til-lbaha vidare.
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Sgéal-aid.he Fearnmhuighe s. 70 ff.
= Sgéala.idhe Úirshhialt s, 1?-+7 .
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Plogbilt

smeden.

Gcbha an

tsnic.

llan stod- en Ca¡q i sin smeclja. i{air gick till dölren och fick se en
ynglung lçonma ri-dand.e p€,,en,gammal hästkrake. Ilan red- fra.m ti1l d-örren
till honom. Fian frågad.e smed.en om hankunde sko hästen åt honom.
Sm*-den svarad.e att lnan gàrna skul-1e göra Cet, rrmen jag har aldrig
gjort något annat än plogjärnrr.
"Ja., vill C-u lå.na nig smed.jan, så skall jag göra det sjäIv?rl
tt.Ta, gä,rna d.etrr r sâd-r.; s¡aed-en.
Ynglingen förde in hä.stkraken till smedjan och skar a,v alfa fyta
fötterna. iian lade d-e fyra fötterna i ässjan. ile.n bl-åste ned- bälgen
och tog to6 ut d.e f¡rra fötterna cc,h d.å.var d.et nya h¿istslcor pådem.
Ilan satte d-e fyra fötterna på irästen och den sprang genast upp och
ställd-e sig. Ynglingen ho'ppade up-o på ryggen pi' d-en och gav sig i vä9.
I'OilÌ r-ì"et är loå d-et viset man sätter skor på enhästr', sad.e billsineden,
tlså. har jag; iu en gallnal krake som bruke'r '\ara ]col-. let àr så godt
att jag. sätter nya s-'lloroå rl-enrr.
Han förd.e in sin gam.Ia krake till- smed.jan. '-lan fick fatt i en
yxa och höpg av aILa fyra fötterna pþ" d juret. !"en lade in dem i ässjan.
rlan b1åsie med- bälgen. ilan bränc-le upp d.e fyra fötterna och dju.ret d.og.
ljtt par d-ar d.ärefter fick han se ;rngtingen homma ricl-ande rneC en
kvinna ba}til-l (bairom sig) och en kvinna fra¡rtil-l (frarnför sig). ilan
smed.ja:rs dörr'. Ilan frågade smed-en om han kunde göra en
kom fram tilI
frisk ung fl-ieka av dessa båda gurur.or.
"Å, i ag :nar ald-rig gjort någonting annat än plogjärnrr, sade smedeno
ilYlf1 du l-åta mig få l-åna smedjan då?rr sad-e ynglin¿çen.
t'Ja gärna detrr, sad-e smeden.
rYnglingen tog in de ¡å.d-a gulrunorna, Jta-a lade d.em i ässjan och
blåste med bälgen på d.en. Det dröjd.e inte 1änge förrän en ny ung
flicka hoppade ut ur eld-en, och ha:l hoppad.e upp bakpå hä.sten och så
gav de sig i vä8.
t'så harjag min
Sorn det är på d-et vi-sêt", sad-e plcgbillsmed.en,
r.Lor oeh min svä.rmor. De bruka¡ kivas och gräl-a varenda dag och ia8
skal-l- göra en un-E fl-ícka av d-em bå.da två.
ilan tog sin rnor och sin svärmor. nangrep tag i d,em och l-ade dem
på ässjafr. I{an blåste på d.em ned. bälgen och brä^nd.e upp clem båda två.
Ha' visste inte vad han skul-l-e ta sig ti11. i-Ian var rädd, att han
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t UN 0 u]le bli hä:rgd. Han sade att han skull-e ge sig på flykt hals över
huvucl. i{an g;av sig i väg tills hán hijll på att passera över ett
berg och han hörd-e en vissling. iian tänkte att förföl-jare var efter
honom.

s.74

rrDet àr jag som är härtr, sade ;¡nglingen. t'Vart skal-l- d.u hän?t'
Plogbillsmeden berättad-e vad. han hade gjort ¡ atiu han hade slcurit
av fötterna på hästkraken så att den hade dött och att han hade
bränt upp d.e båda griìmorna,
rrDet ä,r så god.t att d-u tar mig med. digtt, sade yngJ-ingen. rrDet é'r
en smed i Ðublin som har hundra punal och som skull-e vilja s1å vad
dig
om hu:rdra prrnd. med. vilken smed. som helst. 1[är han sä.ger till
att göra något, så säg att din dräng ska1I göta d-et.rr
Så gick de tills. de var framme i Dubl-in vid smedens hus. Smeden
frågad-e vad- d-e had.e för ärend.e. Plogbillsmeden sade att han hade
komnit för att se honom. Dublinsmed.en gick in och blåste med bälgen.
Han kastade en stor skur av vetekorn ur ässjan.
frJet får min
'Gör d-u nu någontirgt'r säger han tiIl plogbil-lsmeC-en.
d.räng 65örar', svarad-esmed.en.
nrängen gick och bl-åste med. båÌgen. Han kastade ut en stor flock
d-uvor ur ässjan och de åt upp vetet och gav sig i väg"
nublinsmed.en gick åter til-l bä1gen. Han bl-åste med d-en och kastade
ut en stor l-ax ur härd.en. laxen hoppade i ån som var intil-l smed.jan.
Plogbill-sm.edens ilräng gick d.å til-l bäIgen. IIan blåste med d.en oeh
kastade ut en u$ter ur ässjan. Den hoppad.e ner i- ån och tog laxen.
Plcgbillsmeden hade vu¡nnit vad.et. äan var förtjust över cìe hundra
purrd som han hade vrrnnit.
rri'jnrr, sade d-rängen, ttär d,et en kurrg i Englancl. I'ta,n àr el-änd-igt

sjuk. Ðet ár en guldsäck och en häst ätt bära den, som tillfaller
vilken läkare som helst som kan boùa honom. iJär d-u går til-l- kungens
sl-ott, korr-'iner de att fråga vad d.u har för ärende. )å skalI d.u säga
att du är 1àkare, och sä.g: trOm min d-räkt ár tarvÌig, så.är min l-ärdom
s.75

hög!r'
De gav sig i vög ti1Ìs d.e var vid kungens slott. Portvakten frågad-e
vad han hade för ärende , och han sva-rade att han var läkare, och
att han nade kommit for att se på ìrungen; "och om rnina kläd-er át
ringa, så är rj-n lärd.om högt' , sade han.
Han släpptes in. ¡îã.r han sett på kungerl gavlnanbefallning att varend-a
människa skulle gå ut ur rummet oeh atí en gryta vatteb skull-e sättas på.
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vattnet var rilciigt hett,

kom drängen och högg huvudet av kungen
och så lade han ner det i grytart. ilan fick fatt i en slev och börjad.e
röra omkring huvud,et i grytan. ifter en liten strrnd. lyfte han upp
huvudet och satte det på kroppen. lirrngen steg upp så kry som ha:r
n, gonsin hade va.::it. i'Ian styrde om en säcl< med guld och en häst
att bära den å"t plogbillsmeden, som gav sig av med sin d.räng.

rrliurr¡ sade drblngen"rär det så godt att d-u ger rLig penear til-l-

Bkor.ll
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r'1\ei, d.et gör jag intetr , sacle srced-en, ttdu bastard-rr, säger han
och försökte ge honom en örfiJ-. IIär han såg sig om så hade han varken
säck eller häst eller guld.. :ian var tika fattig som n:1nsin förr.
Tlogbillsmeden fick d.ärefter höra att kungen av Skottland var sjuk
och att saÍrna beÌöning vaT ut-l-ovad til-l- d-en som kund.e bota honomr e[
säck gu1d. och en häst att bàra d"en. Ila.n g:ick åstad tills ha:r var vid
kungens sl-ott. I'crtvakten fråga.de vad han hade fär ijrend.e . Lia.n saC.e
att ha;r var läkare och att han harle kol-¡n:.t för att se på irungen, och
tf
on mina k1ä.der ar tarv]-iga, så är min Iärd.om högt', säger irant
Han gick in i d.et run där kurrgen var. ilal gav befallníng ett all-a
skulle gå ut ur rumllet. äan -lrad d-em s5.tta på en gryta med- vatten.
l{är grytan l:rade kokat upp ord.entligt, högg han huvudet av kungen
och tad.e ner clet i g,rytan. i-är ìran tog upp huvu-C.et, satte hafl d-et
på. kroppen. li'len huvudet fölI ner på andra siclan av kroppen. Då bl-ev
hqn bekymrad över lrungen och räd.d att bli hängd.. lå hörde han buIler
vid d örren.
"Å, vanta lite!rt srlger hann 't jag är inte färdig med- mitt arbete!r'
trSläpper d-u inte in C.in fattige barfota d-räng?rt sac-:-: d-rärr¿:en vid
d-örr en.

s" 77

I{an öppnade dörren för d.räne,en och blev inlerligt glad-när han
fick se ¡.or1om. Drängen gïep huvuclet satte d.et till-rätta på knrsüæt
kroppen och kungen reste sig up1: och stod- där så kry son han någonsin varit. Därefter styrd,e han orn säcken med. gulü och en häst att
bära d.en. :lå gick d.e åstad. han och drängen.
rrlTu'r, sade d,rängen, rrâr d-et så god.t att du ger mräg pengar til1
skorrl .

rrlet ár d.u som Ìrar
"Jag gìer dig aJ-ltsarn;nanr', sade plogbillsmeden.
f ört jänat cletrr .
nJag begär inte så mycket som enhalv penny av dlgt', sade d'rängent
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vil-ie 5p'-'na clina ögon. ÌaE nu herl a1}tse,.Ír':ia-n, och iu l.ronter
att fì,:.na C,ina båcla l:urrilor i I ivet och din ga-rnIe h:jstkrahe ocliså,
ner C-u korrme r hem . .jtr -tro cl cl e ai L' d-u l: e dö at cl em . It
flogbill sneden p:icl; hem och ha;r .beclc: det bra- ti1'l d-öd.cl.agar.
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Ifiannabhár

]Iór son till- kunsen av

1,ochf-a¡rn.

(1169)
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l{är Fionn mac Cu:mhaill- bod-de nara Fionncharns bergr fick han höra
e6 liannabinâ.Ir'lór, son til-l- kungen av lochlann, att han var på väg
til-l- Éire för att få se Fianna så att han skul}e se om han var l-ika
god som d.e. Varken Osgar ell-er GoII el-l-er d.e bästa bl-and d,em var
henma. Fionn mac Cumhaill- blev ängslig (orol-ig) när han såg kämpen
komma, så stor var harr, och harr vlsste inte vad- han skull-e taga sig
til1. tr'ionns hustru tËinkte ut ett sätt som skulle räd.d,a .honom. iion
sad.e tiII Ïronom att 1ägga sig i vaggan och att hon skul-Ie säga att
d_et var ett barn som 1åg i d,en och att Oisln skul-le sättas att rski
val-l-a boskapen. Ðet gjorde hot¡ för att }iarurabhár I'[ór sku]-le gä til-lbaka til1 l,ochl-anns områ,de av frukta:r för Fi-annas stora män.
Den store mannen kom in til-l Fionns hustru'
'rVinden l-igEer på dörrenrr, säger }=an.
nJa vlsst gör den det', , sade Fi-onns hustru, t'om kËimparna vore
rr
¡earnan, sade hon, trså, skulIe vind.en inte 1iþga på dõrrel]. .
frVad skulle d-e d.å göra?r' sade Ì''¿31¡¿þ6ár IIór'
ríEn av dem sku11e ta fatt i husett', sade hon,rroch så sku-l-le d-e
väncta ba.ksida¡ mot vindenrr. (iÌon trodd.e att det skull-e göra honom
häpen och att han inte kur.d.e vara i stånil alt göra d-et. )
rDet skal-l- jag gõrar', sade Llannabhár ti'tór. xxfÈE* IÌan grep fatt i
huset och vände dess baksida mot vinden. ijet var trähus som brukades
på ¿en tíd.en, och d-et tog inte lång tid- för honom att göta det. i'ia:r
kom in och gav akt på- den som 1åg i vaggan'
rrVad d.r d.et som är här i vaggan?r' sade I'[a¡nabh{3 l'Iór' - ttDet át
ett spädbarnrr, saC-e husmodern.
rrliar
FIan tänkte då att det var ett av ¡'ionns barn som 1åg där.
harr fått tänd.er?rr säger han.
i{on svarad-e att han hölI på att få tänd.er. lfa-n sta.ck sitt finger
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-2i ba,rnets nun och c¡rnet bet av änCen a.v finrret.
UN o
"ä-r cr,Ê stor.a- li¿i:i.nen så. sv,i-r'a atr \a att ¡gör'a rted- som ba-rnerL'a1' si;g"er ira;rr trSi,' õ..r c-et illte väl'clt f'('t n'1,¿zOn att ltoin,aa. 'cil-l dernrr
I'::e.-i: ri.u- en bit kött'irr s:i.gei" h:.n tili
hu-slio'dern.
It ,'.e jtr
, sl,;¡.:er ltcn, lt-;.etì pri ut oc,r bag in en oxe v-T .ijori',tnrr.
'i:.¿,nta'ahá"r 't',ór gic-k ut till
l:etesna.::Lren cc1: g:ick a,t'¡ cir:iv¿:- c>:aTne.
)i iron Cisin::,ch Le:ciaie oií=n, i-:enâbn-6'r ót.r'ep hc::net.på' pxen
och (;isin ,i,reÞ -ta-i= r clet z,nìtai:.orne-b. ie Crog o:renmell a.-'l 3ig
tili s c-Len sl-ets r- ìvå. l:a.l-r¡or ' ,: e'1r-a.bilâr i:,,ót ''-cÍl l-Len Ílecr' llr;l ve ait'ert'
Ir,öt-bet p-iorcles i ordnin¡;. Så ficlr hon fatt i en stekpal-na och
Cot d-e Cen i d.eg på bida siclor i all- hen-l-ighet, och s¡. satte non c]en
-oröd-.
intill- efcien s,o a.t-b c-ien 'corka.-!es. .:-;cn s.ig ciå ut sol*1 en ka-ka
, a.nnab-râr i..ór î:'ú siit l:¡stror-te a=v \çöttet ocr sa1. i-i h¿ír slei<p:.nna.n.
rr-et ¡i.r C'3. i¿rte Unt- ei'1-igi; atr; ilreS i;li--n .'-:r S''Ja-l:iÍarr, S-ger= l:a;r,
1'ciå. cr.e b-ter så- lårcl-t lcröC-11 .
.;r:r?î- ilc:l d.et över hcno:¡ en s-ic-,: törst, acli na.n ili cil::er" iiil
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jea--l-ach r,a;l-"a-ináir '.-;.,l:Làlahars vÞ-¡,-r) oc:r sa¡-be s-in i:un fi:'a::lför
strönmen. ]l-i-oiins .rust:lu ilastaCe et'uer ( eli-ar törn-ia5;'ar, ?:-ir,.î.-r:, Lancp r) -ì in ti -¡atinet och iet ltcn i- h:.-rrs tu:r srl a-¡i ìl:l eog. l'¡,-,ii blev
ra!
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géalaid.he ¡-eara¡¡-hulghe s.81 ff
=Sgéalaid.he firg;hia1I s.50-55 .
Àa 855 cf 1960 D o.G.

Eires storl-

are.

Det var en gång en kvinna, rnen hon finns inte nu, och C.et ke.n
göra d-etsar¡na om hon fanns eller inte fanns, och hon hade en son.
Han kom in en dag,
rriiin otycka och mitt el-ä.nde må koi--ma över mig, .norrr, säger nan,
"om jag inte gä.r och fria.r til-I Liungens dotterrr'
Ingen skulle få Jcrrngad.ot-bern utom d.en som tre gånger fick ur henne
du 1j ugerrr .
Pojken reste sig och fick iordningställ-d si.¡r höna och sin bröd.kaka och så gick han til-I kungens hus. rortvakten frågacle vart
I:ran var på väg och vad. han hacl.e för ärende. Ilan svarade att han skul1e
vil j a ta.Ia msd. kulgen och a,tt hanvvar ute för att fria til-Ì ha-ns
d.otter. Fortvakten gick in och. berättade för ilu-ngen att d.et var en
man d-ärute som hade ärende tilJ- honom. Iíulgen ka-Ll-ad.e in hor¡om.
iojken talad.e om sitt ärende ¡ att han var ute för att fria ti1l
ha¡rs d-otter. i-ungen tog honom ut till- den plats där C.et vaT enveteåker.
rrÄr inte det fint vete?" si:.ger kungen.
rrJo d.et är vackert så all-de1es utmärkt vackertrt, sade Éires Storljugare. rrl,len vad- betyder d.et i jämförelse ned det vete som är hemma
hos min faT,tl
liungen svarade inte ett dugg'Ilarr förd'e honom ut tiI1 en stor
rr

s.82

ärtåker.
rr.irr d.et

lnte fina ärter?r sad.e kungån.
¡¡uo! d.e ä,r fina, ia alldeles utmärkt finar', sade Éires Storl jugare,
nmen vad betyd-er de i jä.rnföre1se med. de ärtor som min far ];.ar?.
Kungen svarade inte ett ord.. ilan förde honom ut till- den plats där
stora kå11and var.
rr-A.r inte det bra kål?r' sade kun$en.
nJo visst àr den bar, ia al-Idel-es utmärkt bra. ir'ien vad- betyder
¿en i al-fa fa11 i j?imförelse med- d.en kål so¡n är hemma hos min far?t'
rrVad- àr d.et för utmärkt med. din fars kåI då?r' sad'e kungen.
nJonr sad-e Éires Storl-jugare. rtiJet kom en kaval-kad. förbi med- f emtio
rytt are. Så kon d.et ett stort störtregn över dem' Då giek ia8",
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Éires Storl-ji;-gare, "och fann ett kåIblad och det höljd.e iag
över d.e femtio ryttarna.
d-en plats där
Iirrngen svarad.e inte ett ord. Iian f örde honom ut till
han had.e ett bänfält.
"Är d,et inte fina bönor?rr sad,e kungen.
"Jo, cle a.r fir¿, ia a]-1d-e1es utmärkt finat', sade Eires Storljugare,
rrmen vad- betyder de i jä:nförelse ned. min fars bönor?rr
rYad är d-et för något utmärkt necl. din fars bönor d-å?r' sade kungen.
rJo sad.e Éires Storl-jugare. "Jag och min far höl-l en d-ag på att
sätta bönor. En böna ftjll d"å på gångstigen och den váxte upp til-Is
den var uppe uï synhåll för nig. l{är 'oönstängeln var f,ÉxË*g mogenrr,
sade Éires storljugare, I'tänkte iag att d.et var fullt med böner på
¿en och att det vore stor slcada att l-åta dem gå förloraC"e. Jag fick
iorclningstä1ld en väska och så lclättrade jag up1: från gren' till gren.
i{är väs¡y.an var full kasta.d.e jag ner d.en. Jag l,1}ättrad,e vid.are upp från
jag var uppe i molnen och så .eick jag in i ett
gTerr ti]1 gren tills
hus. Jag var utan sábk (väska) r:ren så fick iag se en loppa på väggen
Jag fick fatt i loppan och flåC.d.e d.en til-l väskor och gjorde nio
särkar av skinnet. llär jag hade kastat ner den sista av dem, visste
jag inte hur Jag skull-e komma ner.. Grenarna brast under mj-na fõtter
och jag föll- rrer til1 klippan. Jag for ner mellan två stenar och
jag kund.e inte komma lös. Jag visste vad- ia3 skulle göra' 'rag hade
en kniv i rnin ficka. Jag grep tag i kniven oc.h skar huvud-et av mig
och skickade hem d-et med, bud. Så nötte räven mitt huvud oeh fick
fatt i d,etr', säger hartrt' Ju.g hoppa.C.e' upp ur kl-ippan och förfölide
räven tilfs jag tog från honcm::ritt l:iuvucl. Sir satte ia1 på. mig
mitt huvud. igenr', sä3;er hal, rrocll .grep fatt iräven. Jaf,gav honom
tre sparkar, och det var inte någon spark av d.em iag ga'v honom som
inte skickade dì.satte) en bra kung ur honomr och den sä,,mste av d-e
tre kungarna vaT bã.ttre än du, o konurgrr.
t'Du l juger, du l juger, C.tf, l juger!t' sade kungen'
ttÐâ. lne.r jag vrirnnlt din dotterrr, sad-e Éires Storl jugare.
ttJa, med. olycka Och elãnd-e för hennerr, sacle kun,qen.
Éires Storljugare grfte sig. ì)e h.ad.e ett brö1lop på ät och d'ag
och den sista d-agen var lika bra Som den forsta d'agen.
ad.e
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Hur Caollte fick sitt a-ndra namn.
(narnn för andra gången. )

När FionrL mac Cumhaill och nio utvald-a ma-i'l- av i'iaruea had-e begett
sig tilI lochl-anns nejd-er för att lära hjältedåd, så d.röjd.e d-et inte
länge förä:: d.e på den vita gräsmattan (?) mõtte en stor 1ång man som
stod. och såg söderut, med en skjorte. av svart säckväv och ett hjortskinn på sin överkropp. f'1onn mac Cumhaill hälsad.e honom.
trVarifrån komner du'?rr sade !-ionn, rreller vad heter du?rt
ttir-éad.hbh Iíi lorcáin
hette mln mod.er. Hon had.e mig och en ar.narì

likadan som jag."
"Skada att d-et ej kom en dimma av etter och oni'ska på jorden",
sade Fionn, rrsom skul-l-e ha d.ödat hen-ne innan hon fick en sådan sl-usk
som d-igrr.

"Jag är kungens av lochlann storsmed,

s. g6

sorn

gör vapen åt kungen av

lo chlarur! rr
"Var fi-nns d-in smedja?t' sade ,ri-onn mac Cr::nhaillrr,eller är d,et
fõr oss att fà se den?rl
nö jligt
I'Du skal-l se il-en om det är möjtigtr', sad-e han, I'om det är så att
jag kan hindra d.et, ser du d-en ei".
Stosmeclen gick åstad, oeh han tog ett ber65 i ett språng och en d-ali ett steg (så snabb var han) och då ha¡r gick bort på Ceise Chorinn,
sprang Cavilte borta i häl-arna pä honom.
I'Yad är det för en kämpe som siår i hälarna på mig?fr
rDet ár jag", sade Caoil-te, "gå ur vägenrr. ('i) (gå vidare!)
Storsmed.en gav sig i väg ti]ls han var vid. srnedjans dörr.
r'öppna, öppna jil sad.e storsmed.en. irlär han had"e gått inn rrStäng,
stäng ! tt sad.e han.
f örrán d-u f år säl1skaprr .
" Stäng interr r sad.e Caoiltet' ,
Dörren slogs upp (kastad"es in). uaoilte och fianna kom 1n. Det var
nio niotal dystra (vreslga, mörka) smeder i arbete på nord-sid-an

av smed j a¡r.
rBörjan, sad.e Storsmeden I'så atg vi f€-ir ge Éires män l-ön för deras
vand.ring, så att vi fär göra skarpa striilsvapen åt clern, taka lansa¡
extra raka larrsar, Iansar som cLet s1^-a-11 vara nio tums vit hård.
härclning i. "
jebörjadehastigtblåsabäl.q:arnaochlyftahammareihöjd-en.
fiaett caoil-te gïep hammaren och plattad-e till järnet åt känpeñ'
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Conán ta]-ade vid d-öi:ren: 'tielgus rar h¿n aÌii;id hetat oc:l efter
d,eita d-cicer vi honon til-I 'i:oilte. r'
lonán te-la.c,e: rrCìIl ie i,:rte hål-l-er j;trnet på. rätta sättet i',' C-ig
så ge cem på sk¡.I1en r-'lec l'l-a-irr::,ârenrr .
lires inän fick sina, vapen och ie kom l:em och c1e gick inte rlìer

tiI1 lochlalns
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Den röde

J

arl en l{hasnhatheha¡n}raa

Oirghial1 s.55-57 .

len röcle jar]en Mhagnhathghamhaa sände bud. på en mängcl heruar
(fõrnãma personer). Ilan säncle bud. på Gearlá¡rach i Baile na Ruaid.he,
Ðen röde jarl-en gjorcle ett håI vid dõrren tiII sitt nrm för att
släppa ner Gearl-ánaeh.
Fl-ickan höll på att sj'lnga över hela huset: I'Si-llen är mln
hjärtans kärrr, sjöng hon, rrhan som a1d-rig f,=åëEtr fångad.es på bete
(på sin mat)."
engelske
Gearl-ánach gav sig hem och d.en röde jarlen skrev tilI
kurrgen om Gearl-ánadn och ha¡r fördes til-1 ilngl-and.
i{an var i fängelse där. -{an had.e inte varit där länge förrân ha¡r
hõrd.e en tu¡k (Turcach) gå genom byn (.e:atalr) varje moreon och utmana
vem som hel-st. Gearl-ánaeh hörd.e matlnen tal-a. I-Ian fri3.ga.d,e den man
som had.e uppsyn över fängelset vad. det var han sade, lilannen berättaoe
för honom vad det var han sade, och att hari giek fra.m och tillbaka
på gatan om han fick någon som skul1e se honom.
Gearl-ânacin sade, att om ha¡r fick leva på Éires mat en end-a månail,
skulle han se (gå emot) vilken turk som helst i hela vär1d"en. rdungen
kom til1 honom.
ItVad är d,et för mat du önskar fä?tr sad-e kungen.
rrI{avrebröd som bakas med. torveld. och söt kvã.1-lsmjö1k sø att drieka
på. morgonen.

S. 89

arnmhuigh e s.B7

¡Det ska1l iLu få'r, sade krrngen, och ku¡rgen gav honom d-et.
tet dröjde inte mer Ëìn fjotron clar förrän han saile att ha¡
skulle gå mot turken. .l,iungen sade tiIl honom att han skulle gå.till
förrådet och gxxgxxtfx¡räsÉ och välja ett sväril-. Gearl-ánacn. gick
tillförrâ.d,el och ,.,rep ett svärct. ilan grep tag i det och skakade
d.et så att d.et brast. Det fanns inte ett enda svär* som han grep
som i-nte brast.
rOm jag hade mitt gamla svärd som finns d.ärhemna, skulle jag
göra d-et med, d.etrr.
Kungen sände en man efter svärdet. i(ungen gick bort och gav sväril'et
till Gearlánach. Strid.en började och ha¡ högg huvudet av turken.
Ku-:egen sad.e ti1l honom, att om han ku:rd.e hugga itu en ullsäck meil
ett end.a hugg, så sku]l-e han ge honom pard-on. Den röd-e jarlen
säcken
giek och lade in en järnstång i säcllen. Gearlánach gick in och på
var i toppen av (ovanpå) en ¡a*. Gearl:áfrach såg på. i;ungen och
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,,Â, i så fall",
sa-r-, e .n.:L¡ren, "s¿':.. sllal1 liuv',''Cet Lriì ö5.,on'llicket
:ruil¿-:as av ..;i-j. i-en i.ai\ sois saite r]ìj-it 'ruvi-rõ' i fETa\'tt
f¡.onl¡l-icill-igen löggs hr-rvuc-et aY cie¡r. r't:cj.e ja-rrJ-en.
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i:aclhraies hus (iCr a'b-1, ¿öra honoin ti-]lkristen) la..ic:ést';zxaøex iiustru ,qi-ck en d.a¿. tiil d-Liri'en.
t'lai dír'r sa-d-e non, "Iá,c]-r'a-ig !:o:::ter iá'ent'r
rrI så f all", si:,çer ?a.C.rraj-c g:ì,-r ¡a-a ocir iii.¡¡¡:-er nig, ocir: sãg
lrcnom a.t't ià,9 soverrr .
Páo-rai¡; kcn in. t"utar =-,r T'a.il-í'l sär,.er han.
Tá.draig

geÏ ir.ustru¡r.
ttJe"s om ha.n soverrr , sa-Ce i-ác1i"ais, t'så vahne Ìtan vàil-; och orn harr
inte sover, r:â, ':)-úi sove bide l-än',e och väl.r1
Tác^rait i:'ick sin vä-g ocr iio,n i nte till-ba"ka -Îcryä,n i'.r'sd.aeen
därefter. rá.cìraig irct d-å, ii: igen.
tt 'l aT ilr F eidf ':'ri sä,r.er îan.
rr,Je lra:: inte rö-i:t bå;icclen sen du .tar h.ë,r sist", saCe l':u-strun
tt13
'rarrrt st,,-aer rran, 'rcclt- si,ig til-I honom a.-l"l stigei upp: "
uí_i t:ur
i-lustru:r glck ner oclr-¡a.ol lao:toil stigl¿ '-1Ëp. j,'adraic s't eg upp så
r:::,sk soin -Ìran nå-gonsin varit (och dä::ef ber tog ila-n inot d-o¡et).
rr.-Ian
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irio'nls fia.nta

'oevakai1e har'ur och l-and-.
oss rrå vä,aen
Såg vi lror¡¿a tili
-Den

store ¡ranrlen och han nå ett ben.

-,tt enca bel var c,et so¡r llie'ick írän ha.ns
r,ch ira::r nätar.de m¿:rLren (torr-en) till oss"
iti, enäa öi,,"a :lltt i hans 'oanna
üch,ia;l see;rC-e på Cumhaills son.

blrk

ì cnu-n¿-en vijl-signe, och resorna ('¡ )
:;a.-rcorn dig (: ), c i"iom ;umli-raiil s son.
,/i'_lclra

öga sorÌt ia.it, e j

ll;'anner .

i'nac a'.-íonhtha är -:litt clopna,rn.
Jag( serql-ar" i -;llvling r;ed. a-::betet ) i;vei:iri';.-Îf a.r i arl:etspresta-cion i 'ra.r)e snedja.
(i vili,;en snec'l-ja som heist).
,Ta.€; àr C.en snabbasie srneC, i vä-rlc-len
hos iochl-anns kon.u-tg i- ilerqen.

'l-'on

a a\z

nhór ..íí .,-hor câin ..Olf va-r." en gOd- ,lcd-e-r fcf ba.rnen :.,oä -Íöcl'-le ni€l i -cvi--l-l irr¡.':sÌ'lap,
i-i,1¿1; ocli en er-li1ân ilin l-ike.
C6-.h.ite.

sä.tter er u]l';e:c ''e:.sa
o.r,1 ni inte ¡:.r hos ,*"liE e,-t)-a l'-Lcavicl nj-n sned.jas nio còttzr.
"a.:-,.

-iar 'år d:-n r:rei.ja., snedlu stoi'e ne:t,:':ed. sL:-il..:ll'i-oarr'i
J'ail r."i-.:.r v,,írt vä.s Îöt a-t-i besöka deilC ch cin je.t ).raYt, s l f i.i;rer clu. de n inte
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l-an gick f::ån oss i sitt l-oPP
i-{enom lï*nr;a, :''rer.rvxÁa (vilria) J a.tar
Crcl: vi så g inte . f ör '1j-re ('r )
án son ::riurrr '';ad-=:in Ìrans ben. 'ì
ïi ski:.-t l-e inte riuvr:aa }ikna. lLa.ns tv,-i Liron
vid- nirgot on i clie ivå ìl.irrkoz= pf,, e(L '.'.iJrLi!a.
1.r:
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ceh vícl. hb:ia.rcìet för oÍis vid- 'lei-s .-o::'e.-ì:in
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chr a lns ::e i d

f;r-. "'iø!

itn¡â
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lo

S:r:'.e .tclfUlS
cr.e.ô -:a.,tcì'en ¡:å. c-li€-, snei'--esLj.l l,
s¡,a-ì 1 cìL'. .:i ei1saIl i s,i1s 6ì- j an

fick vi Ol å.sa llà;1gen
och vi fan i sct (d-a.m¡:, 1er) i en sned- ja
Yi -fa.nn en fuJ slcara
av s'üora V'arf-ar sora ìt:te vâ.r vacltra i ansi.-';'cet
;ïtt-; rLä-nd,er bö11 pi3- at-i; har'raúcln ìel-¡.Lr-s ïa-r' snal:r¡ (snatilbhet tillhöz:Ce }. )

tt:''.r'-iÐ"

lå fr"i,t:ac'.e
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e nc)-a. er'l-
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