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CAIBIDIL A HAON

Mar a Chuaigh Seasta Chun Siúil

SEO eachtra a thit amach i Nairnia agus sa 
Chalairméin agus sna críocha idir an dá 

thír sin, le linn na Ré Órga nuair a bhí Peter 
ina Ardrí ar Nairnia agus a dheartháir is a 
bheirt deirfiúracha i réim agus i gcoróin faoina 
cheannas.

Bhí sin ann an t-am úd, ar chamas beag farraige 
i bhfíordheisceart na Calairméine, iascaire bocht 
darbh ainm Áirsís agus gasúr a thugadh ‘athair’ 
mar ainm air. Seasta an t-ainm a bhí ar an ghasúr. 
Bunús gach lá, chuireadh Áirsís a bhád chun 
farraige, ag iascaireacht. Tráthnóna, chuireadh sé 
an t-asal sa chairt agus dhéanadh sé a bhealach 
go dtí sráidbhaile a bhí timpeall míle sa taobh ó 
dheas, áit a ndíoladh sé an lód éisc. Dá mbíodh 
díol maith ar an iasc, thagadh sé abhaile agus 
aoibh maith go leor air agus ní deireadh sé 
a dhath le Seasta. Dá mbíodh díol lag ar an 
iasc, théadh sé a thromaíocht ar Sheasta. Agus, 
corruair, dhéanadh sé an gasúr a bhualadh. 
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B’fhurasta locht a fháil ar ghasúr a mbíodh a 
oiread sin cúraimí air, idir na heangacha a dheisiú 
agus a ní, an suipéar a ghiollacht agus an teach 
beag a raibh siad ina gcónaí ann a choinneáil glan. 

Ní raibh suim dá laghad ag Seasta i rud ar 
bith a bhí sa taobh ó dheas den áit a raibh sé ina 
chónaí. Thug sé cuairt ar an sráidbhaile uair nó 
dhó i gcuideachta Áirsís agus ní fhaca sé a dhath 
iontach ann. Ní raibh sa sráidbhaile ach fir a bhí 
díreach cosúil lena athair féin – róbaí fada salacha 
á gcaitheamh acu agus bróga adhmaid a raibh 
bior cam lúbach orthu; turbain mar cheannbheart 
orthu agus féasóg ar gach mac máthar riamh acu; 
iad ag comhrá le chéile go fadálach faoi chúrsaí a 
shíl seisean a bheith leadránach leamh. Ach bhí 
suim as cuimse aige i ngach uile rud a bhain leis 
an taobh ó thuaidh, mar ní théadh duine ar bith 
an bealach sin riamh, bealach a bhí crosta air féin. 
Ba mhinic é ina shuí leis féin taobh amuigh den 
teach beag, na heangacha á ndeisiú aige agus súil 
dhíbhirceach á caitheamh aige san aird ó thuaidh. 
Ní bhíodh le feiceáil aige ach mala fhéarmhar ag 
síneadh i dtreo ardán cothrom réidh agus spéir 
os a chionn sin a mbíodh éan nó dhó le feiceáil 
inti, anseo is ansiúd. 

Corruair, nuair a bhíodh Áirsís ina chuideachta, 



25

Mar a Chuaigh Seasta Chun Siúil

deireadh Seasta, ‘A athair, cad é atá ar an taobh 
thall den chnoc úd?’ Dá mbíodh drochspion ar 
an iascaire, bhualadh sé smitín ar Sheasta, agus 
d’ordaíodh dó luí isteach ar a chuid oibre. Dá 
mbíodh aoibh mhaith air, deireadh sé, ‘Ó, a mhic, 
ná cuireadh a leithéid de cheist dhíomhaoin 
seachrán ar d’intinn. Nár chan duine de na 
filí, ‘Bíonn rath agus bláth orthu siúd a bhíonn 
díograiseach i mbun a gcuid oibre; iad siúd a 
bhíonn fiosrach faoi chúrsaí nach mbaineann 
leo, níl siad ach ag cur bád na baoise i dtír ar an 
trá fholamh.’ 

Bhí Seasta cinnte de go gcaithfeadh sé go raibh 
iontas éigin i bhfolach taobh thiar den chnoc agus 
go raibh a athair ag iarraidh é a cheilt air. Le 
fírinne, deireadh an t-iascaire na rudaí sin toisc 
nárbh eol dó féin cad é a bhí san aird ó thuaidh. 
Ní bhíodh sé ag cur lá imní air ach oiread; meon 
millteanach praiticiúil a bhí aige.

Tharla, an lá áirithe seo, gur tháinig chucu 
strainséir ón Deisceart nach bhfaca Seasta a 
mhacasamhail riamh roimhe. Bhí sé ag marcaíocht 
ar chapall láidir breac a raibh a mhoing agus 
a ruball á scuabadh le gaoth, a stíoróip agus a 
shrian maisithe le hairgead. Bhí bior clogaid 
ag gobadh aníos as lár an turbain a bhí ar an 
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mharcaí, léine de mháille na lúb á caitheamh 
aige, simeatár cuar crochta lena thaobh, sciath 
chruinn crochta thar a dhroim agus í greagnaithe 
le bocóidí prais, lansa aige ina lámh dheas. Dath 
dorcha a bhí ar a aghaidh, rud nár chuir iontas ar 
bith ar Sheasta, mar sin an chuma atá ar mhuintir 
na Calairméine uilig. B’iontach leis, áfach, an 
dath corcairdhearg a bhí curtha ar a fhéasóg 
choirníneach a raibh drithlíní ola chumhra inti. 
Ach d’aithin Áirsís gur Tarcán a bhí ann, is é sin 
le rá, taoiseach mór tréan. Chuaigh sé síos ar a 
dhá ghlúin roimhe, agus chrom sé chomh híseal 
sin go raibh a fhéasóg ag scuabadh an talaimh, 
agus chomharthaigh sé do Sheasta déanamh 
amhlaidh.

D’ordaigh an strainséir don iascaire lóistín 
na hoíche a thabhairt dó agus, dar ndóigh, ní 
thiocfadh sin a dhiúltú dó. Chuir siad béile chomh 
maith agus a thiocfadh leo roimh an Tarcán (cé 
go raibh lagmheas aigesean air, mar shuipéar ). 
Tugadh canta aráin do Sheasta agus cuireadh 
amach as an teach é, mar a chuirtí i gcónaí nuair 
a bhíodh aoi ag fanacht ag an iascaire. Ba ghnách 
leis, in amanna mar sin, codladh taobh leis an 
asal sa stábla beag ceann tuí. Ach bhí sé i bhfad 
róluath le dul a chodladh go fóill. Mar sin de, 
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shuigh Seasta síos agus chuir a chluas le scoilt a 
bhí i mballa adhmaid an tí bhig le go gcluinfeadh 
sé cad é an t-ábhar cainte a bhí ag na daoine fásta 
– níor múineadh dó riamh nár cheart dó a bheith 
ag cúléisteacht taobh thiar de dhoras druidte. Ar 
scor ar bith, seo an méid a chuala sé.

‘Anois, a fhear an tí,’ arsa an Tarcán, ‘tá sé 
ar intinn agam an gasúr sin agat a cheannach.’

‘Ó, a mháistir,’ arsa an t-iascaire (agus 
b’fhurasta do Sheasta a shamhlú cad é an dreach 
santach a tháinig ar a ghnúis agus é ag caint sa 
ghuth phlámásach sin), ‘beo bocht mar atá do 
shearbhónta, níl luach dá mhéad a mheallfadh 
é lena pháiste féin, a mhaicín mánla, a dhíol 
ina sclábhaí. Nár chan an file fadó,“Tá an gaol 
níos treise ná an t-anraith agus tá clann níos 
luachmhaire ná carbuncail.”’

‘Is fíor sin,’ arsa an cuairteoir, de ghuth tirim. 
‘Ach chan file eile an méid seo, “An té a shíleann 
an dubh a chur ina gheal ar fhear fiúntach, 
baineann sé slat a sciúrsála féin.” Ná bíodh do 
bhéal lán bréag agat, a sheanduine. Is léir nach 
mac ar bith de do chuidse atá sa ghasúr sin, óir 
tá do leiceann chomh dubh le mo leiceannsa agus 
tá craiceann geal agus folt fionn ar an ghasúr 
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sin, ar nós na ndaoine barbartha a chónaíonn i 
gcríocha iargúlta an Tuaiscirt. Dream mallaithe 
atá iontu, más sciamhach féin iad.’

‘Nach maith mar a canadh,’ a d’fhreagair an 
t-iascaire, ‘an té a bhfuil sciath aige, tiocfaidh sé 
slán ar chlaimhte ach ní féidir teacht ó Shúil na 
Gaoise! Bíodh a fhios agat, a chuairteoir mhórga, 
nár phós mé riamh, mise a bhí chomh mór sin ar 
an anás, agus nár rugadh páiste dom riamh. Ach 
tharla, oíche a raibh gealach úr ar an spéir, le linn 
na chéad bhliana de réim oirirc, thoirbheartach an 
Tiosroc (go maire sé go brách na breithe), tharla 
gurbh é toil na ndéithe codladh na hoíche a chur 
de dhíth orm. Mar sin de, d’éirigh mé amach as 
mo leaba sa phrochóg bhocht seo agus thug mé 
m’aghaidh ar an trá, ag súil le faoiseamh agus 
fionnuarú a fháil agus mé amuigh faoin aer ag 
amharc amach ar an tsáile. I gceann tamaill chuala 
mé torann na maidí rámha chugam ar an uisce 
agus, dar liom, scairt bheag fhann. Níorbh fhada 
gur tháinig bád beag i dtír leis an taoide agus fear 
inti a bhí meáite go millteanach le hocras agus le 
tart. Caithfidh sé go raibh sé díreach i ndiaidh 
bás a fháil, mar bhí teas ann go fóill. Ní raibh 
a dhath eile sa bhád ach mealbhóg uisce agus 
páiste a bhí fós ina bheatha. “Is amhlaidh,” arsa 
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mise, “atá na créatúir seo tagtha ó longbhriseadh 
millteanach. Tharla, trí mhórbhearta na ndéithe, 
go ndearna an fear a bheatha a íobairt leis an 
leanbh a chothú agus a thabhairt slán. Agus féach 
mar a shíothlaigh sé agus é láimh le tír.” Mar sin 
de, ag meabhrú dom féin nár chlis riamh ar na 
déithe cairde na mbochtán a chúiteamh, agus ar 
an ábhar gur bhog mo chroí le trua (mar is fear 
caoin, mórchroíoch do shearbhónta)—’

‘Fág uait an féinmholadh folamh,’ arsa an 
Tarcán, ag briseadh chaint an iascaire. ‘Is leor 
dom fios a bheith agam gur sciob tú leat an páiste 
seo. Is léir gur bhain tú luach a chuid bia as deich 
n-uaire le saothar agus le sclábhaíocht. Inis dom 
anois cad é an praghas atá tú a iarraidh air, nó 
tá mé tuirseach ag éisteacht leat ag síorchaint.’

‘Tá sé ráite go cliste agat féin,’ a d’fhreagair 
Áirsís, ‘nach dtig luach a chur ar an obair a 
dhéanann an gasúr sin dom. Caithfear sin a 
chur san áireamh agus an praghas á shocrú. Má 
dhíolaim an gasúr sin, is cinnte go mbeidh orm 
gasúr eile a cheannach nó a fhostú leis an obair 
a dhéanamh dom.’

‘Tabharfaidh mé duit cúig cinn déag de 
chorráin óir air,’ arsa an Tarcán.
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‘Cúig chorrán déag!’ a bhéic Áirsís i nguth a 
bhí idir a bheith ina chriongán agus ina scread. 
‘Cúig chorrán déag ar chrann taca mo sheanaoise, 
ar aoibhneas mo dhá shúl! Ná bí ag fonóid faoi 
fhear na féasóige léithe, más Tarcán féin atá ionat. 
Seachtó atá de dhíth orm.’

B’in an uair a d’éirigh Seasta agus d’imigh 
leis ar na barraicíní. Bhí sé i ndiaidh a sháith 
den chomhrá a chluinstin. Ba mhinic a d’éist sé 
le fir ag déanamh margaidh sa sráidbhaile agus 
bhí a fhios aige cad é mar a dhéantar a leithéid. 
Ba é an deireadh a bheadh air, fiú dá mbeadh 
an t-iascaire agus an Tarcán uaireanta fada an 
chloig i mbun na margála, go ndíolfadh Áirsís é 
ar luach i bhfad níos airde ná cúig chorrán déag 
agus i bhfad níos ísle ná seachtó. 

Ná smaoinigh gur mhothaigh Seasta mar a 
mhothódh mise nó tusa dá gcluinfeadh muid 
ár dtuismitheoirí ag caint ar muid a dhíol inár 
sclábhaithe. Ar an chéad dul síos, ní raibh an saol 
a bhí aige mórán ní b’fhearr ná an sclábhaíocht; 
cárbh fhios dósan nach mbeadh strainséir an 
chapaill mhóir níos cineálta dó ná mar a bhí 
Áirsís? Agus rud eile de, bhí an scéal faoin dóigh 
a bhfuarthas é sa bhád i ndiaidh é a spreagadh 
go mór. Bhí faoiseamh air fosta mar, riamh go 
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dtí sin, bhíodh míshuaimhneas air cionn is nach 
raibh grá ar bith aige don iascaire – mar bhí a 
fhios aige gur dual do ghasúr grá a thabhairt dá 
athair. Ach ba chosúil nach raibh gaol ar bith 
aige le hÁirsís agus ba mhór an faoiseamh dó 
an méid sin. ‘Le fírinne, cá bhfios cé mé féin?’ 
a smaoinigh sé. ‘Seans gur mac le Tarcán éigin 
atá ionam – nó mac le dia éigin!’

Bhí sé ina sheasamh ar an fhéar os comhair 
an tí bhig agus é ag déanamh a mhachnaimh 
ar na cúrsaí seo. Bhí an clapsholas ag druidim 
isteach agus bhí réalta nó dhó ar an spéir cheana 
féin, in ainneoin luisne luí na gréine a bheith le 
feiceáil fós san aird thiar. Faoi ghiota de, bhí an 
capall ag innilt ar an fhéar agus é ceangailte go 
scaoilte d’fháinne iarainn a bhí feistithe i mballa 
an stábla a raibh an t-asal ann. Shiúil Seasta a 
fhad leis an chapall agus rinne peataireacht ar a 
mhuineál. Lean an capall air ag innilt gan aird 
ar bith a thabhairt air.

Rith smaoineamh eile le Seasta ansin. ‘Níl 
a fhios agam cén cineál duine atá sa Tarcán 
úd,’ a dúirt sé os ard. ‘Nár bhreá an rud é dá 
mba dhuine cineálta a bheadh ann. Cuid de na 
sclábhaithe in árais na dtiarnaí móra, is beag 
ar fad a bhíonn le déanamh acu. Bíonn éadaí 
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galánta á gcaitheamh acu, agus níl lá a théann 
thart nach bhfaigheann siad béile maith feola. 
B’fhéidir go dtabharfadh sé leis chun cogaidh 
mé agus go sábhálfainn a bheatha i gcath agus 
go dtabharfadh sé mo shaoirse dom agus go 
ndéanfadh sé mé a uchtú mar mhac dá chuid féin 
agus pálás a thabhairt dom, agus carbad agus 
culaith chomhraic. Ar an lámh eile, seans gur 
duine gránna cruálach é. B’fhéidir go gcuirfeadh 
sé a obair sna goirt mé agus ceangal crua orm. Ba 
mhór an rud é fios a bheith agam ach cad é mar 
a gheobhaidh mé amach? Bíodh geall go bhfuil 
a fhios ag an chapall seo, dá mbeadh sé in ann 
é a insint dom.’

Thóg an Capall a cheann in airde. Rinne Seasta 
a ghaosán a chuimilt agus ba é a bhí chomh bog is 
chomh mín leis an sról. Arsa seisean, ‘Nár dheas 
dá mbeifeá ábalta labhairt, a sheanchomrádaí.’

Dar leis ar feadh tamall beag gur ag 
brionglóideach a bhí sé, mar labhair an Capall, 
i nguth a bhí soiléir má bhí sé beagáinín íseal 
féin, gur dhúirt, ‘Ach is amhlaidh atá mé ábalta 
labhairt.’

D’amharc Seasta isteach i súile móra an 
chapaill agus ba bheag nár fhás a dhá shúil féin 


