
"Οζινηόρι - Κείμενα από ηην Ιαπωνία" ηου Λευκάδιου Χερν 

To θείκελν απηό πξνέξρεηαη από ηα "Κείκελα από ηελ Ιαπσλία", ησλ εθδόζεσλ 
Ίλδηθηνο, ζε κεηάθξαζε ηνπ Σσηήξε Χαιηθηά.  

Ήηαλ θάπνηε έλαο θπλεγόο θαη γεξαθάξεο, ηνλ ιέγαλε Σνλδό θαη δνύζε ζηελ επαξρία 
Τακνύξα Νν Γθν, ζην Ννκό Μνύηζνπ. Μηα κέξα, πήγε λα θπλεγήζεη κα δε 
ζπλάληεζε θαλέλα ζήξακα. Σην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, ζηελ ηνπνζεζία Αθαλνύκα, 
πήξε ην κάηη ηνπ έλα δεπγάξη πάπηεο όζηληόξη [1]. Κνιπκπνύζαλ πιάη-πιάη ζηα λεξά 
ηνπ κηθξνύ πόηακνπ πνύ έπξεπε λα πεξάζεη. "Αλ ζθνηώζεηο, ιέλε, έλα νζηληόξη ζα ζε 
βξεη κεγάιε δπζηπρία. Ο Σνλδό όκσο πεηλνύζε, ζθόπεπζε ινηπόλ ην δεπγάξη. Τν 
βέινο ηξύπεζε ην αξζεληθό ην ζειπθό μέθπγε κέζα από ηηο θαιακηέο ηεο αληίπεξα 
όρζεο θαη ράζεθε. Ο Σνλδό θνπβάιεζε ην ζθνησκέλν πνπιί ζην ζπίηη θαη ην 
καγείξεςε. 

Εθείλν ην βξάδπ είδε άζρεκν όλεηξν. Μηα πνιύ όκνξθε γπλαίθα κπήθε ζην δσκάηην , 
πιεζίαζε ην καμηιάξη θη άξρηζε λα θιαίεη. Τν θιάκα ηεο ήηαλ ηόζν γνεξό, πνύ 
αθνύγνληαο ην ν Σνλδό λόκηζε πώο ζα ζρηζηεί ε θαξδηά ηνπ. Η λεαξή γπλαίθα ηνπ 
έιεγε: -Γηαηί, αρ! Γηαηί ηνλ ζθόησζεο; Ήκαζηαλ ηόζν επηπρηζκέλνη νη δπν καο ζηελ 
Αθαλνύκα... Τώξα ηνλ ζθόησζεο!... Σε ηη ζνπ έθηαημε; Ξέξεηο ηνπιάρηζηνλ ηη 
έγθιεκα δηέπξαμεο; Τη πνηαπό θαη ζθιεξό έγθιεκα; Σθόησζεο θαη κέλα γηαηί δελ 
κπνξώ λα δήζσ ρσξίο ηνλ άληξα κνπ! Απηό ήξζα λα ζνπ πσ... Άξρηζε πάιη λα θιαίεη 
ηόζν απειπηζκέλα, πνύ νη ιπγκνί ηεο ηξύπεζαλ ηα θόθθαια ηνπ Σνλδό θη έθηαζαλ σο 
ην κεδνύιη. Ή θσλή ηεο, πνύ ηε δηέθνπηαλ νη ιπγκνί, απάγγεηιε ηνπο παξαθάησ 
ζηίρνπο: 
Χη θνπθνπξέκπα Σαζνέζη 
κόλν βν Αθαλνύκα 

λν Μαθόκν λν θνύξε λν 

Χηηόξη λε δν νπθη 
("Μόιηο βαζίιεςε ή κέξα, ηνπ πξόηεηλα λα 'ξζεη θνληά κνπ! Σην έμεο ζα θνηκάκαη 
κόλε κνπ ζηνλ ίζθην πνύ ξίρλνπλ νη θαιακηέο ηεο Αθαλνύκα[2] Αρ! Τη αλείπσηε 
ζιίςε!") 

Κη πζηέξα θώλαμε: 
-"Αρ! Δελ μέξεηο...όρη, δελ κπνξείο λα μέξεηο ηη έθαλεο! Αύξην όκσο, όηαλ ζα μαλαπάο 
ζηελ Αθαλνύκα, ζα θαηαιάβεηο... ζα θαηαιάβεηο..." Με ηα ιόγηα απηά, θιαίγνληαο 
πάληα γνεξά, έθπγε. 

Τν πξσί, ην όλεηξν ήηαλ αθόκε ηόζν δσληαλό ζην κπαιό ηνπ, πνύ ν Σνλδό έλησζε 
ηαξαγκέλνο . ζπκήζεθε ηα ιόγηα ηεο λεαξήο γπλαίθαο: "Αύξην όκσο, όηαλ ζα μαλαπάο 
ζηελ Αθαλνύκα, ζα θαηαιάβεηο...ζα θαηαιάβεηο...". Απνθάζηζε ινηπόλ λα πάεη 
ακέζσο εθεί, λα κάζεη κήπσο ην όλεηξν ηνπ ήηαλ θάηη παξαπάλσ από απιό όλεηξν. 

Ο Σνλδό πήγε ζηελ Αθαλνύκα. Φηάλνληαο ζην πνηάκη είδε ην ζειπθό νζηληόξη λα 
θνιπκπάεη κόλν ηνπ. Τελ ίδηα ζηηγκή ηνλ δηέθξηλε θη εθείλν• αληί λα θύγεη όκσο 
θνιύκπεζε πξνο ην κέξνο ηνπ θνηηάδνληαο ηνλ ζπλέρεηα κε κηα παξάμελε πξνζνρή. 
Ξαθληθά, κ' έλα ρηύπεκα ηνπ ξάκθνπο άλνημε πιεγή ζηα πιεπξά ηνπ θη έζβεζε εθεί 
κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ θπλεγνύ. 

Ο Σνλδό μύξηζε ην θεθάιη ηνπ θαη θιείζηεθε ζε κνλαζηήξη. 

[ 1 ] Σηελ Άπσ Αλαηνιή απηέο νη πάπηεο ζπκβνιίδνπλ ηνλ ζπδπγηθό έξσηα. 
[ 2 ] Μαθόκν είλαη νη κεγάιεο θαιακηέο κε ηηο νπνίεο θηηάρλνπλ ηα παλέξηα.  


