


Psychic (Ghost) reynslu

Getum við sagt að skyggn eða draugur ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が全く見

えなかった。 Ég líka þrjátíu og fjögurra, þetta draugur birtist ekki á fyrr en

fimm ára. 正確に何月に見たかを忘れてしまったので、どちらの歳かは、はっきりしな

いのだが。 Einmitt vegna þess að ég gleymdi það sem sást í hvaða mánuði er hver

af aldri, en ég ekki skýrt. とにかく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きす

るし知っているものである。 Engu að síður er það eitthvað sem við vitum að sjá

eða heyra einhver Nante draugasaga frá barnæsku. それで、私も幽霊が見えないかな

と思っていたが、何処でも全く見ることはなかった。 Svo, Ég hafði líka hugsað að

maður getur ekki séð draug, ekki líta á alla hvar sem er. それで、幽霊なんて存

在するのか、と思ったりした事もあった。 Svo, gera þú vera Nante drauga, ég hélt

eða var það var líka þar. でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当にあるのだろ

うとは思っていたのだが、それでも実際に見たことはなかったのである。 En, ef það

nokkuð Nante draugar reynslu, en ég var ekki að hugsa um að myndi virkilega viss

um, en samt það var ekkert í raun séð það.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Og ég líka þrjátíu og fjögurra, hefur
orðið fimm ára. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起きてバイクで新聞
販売店へ向かう毎日を送っていた。 Á þeim tíma, vegna þess að það var dagblað
sending, morguninn hafði sent hverjum degi í átt að newsagent á mótorhjóli
gerast til klukkan þrjú. 私生活では心霊写真の本など見ていたのである。 Í
einkalífi hún er var að horfa á, svo sem andlega ljósmynd af þessu.
ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販
売店に向かっていた。 Einn morgun, og í myrkri tíma fyrir dögun klukkan þrjú að
segja, ég var á leið til alltaf söluaðila ríða hjólinu og svo framvegis. 住宅地
の家が多い小さな道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにいた
のだ。 Þegar lítill vegur íbúðarhúsnæði hússins er oft í gangi til að svara
National Highway, það var á þegar hún kom að tímamótum. 季節は冬だった。
Tímabil var vetur. それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い女性みたい
な人が立っていたのだ。 Samt er það fólk eitthvað eins erlends unga konu stóð í
hvítum þunnt búning skamms sleeved. 私は、ついに出たと思った。 Ég hélt að ég
væri loksins út. 何か透けそうな感じで肉体といった感じではない。 Ekki finnst eins
holdi í eitthvað hreinn líklegt að líða. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 Konan
flutti swaying smá. 神秘的な感じではあった。 Það var dularfulla tilfinning. だが
、仕事に行っているので停まるわけにいかず、そこを通り過ぎていった。 En, Ikazu að
meina punkt vegna þess að þeir fóru að vinna, ég fór framhjá þar.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Sumir voru vitlaus að sjá draug. 私も心霊写真を多数
見ていなかったら、おかしくなったかもしれない。 Ég líka ef þú ekki sjá mikinn
fjölda af skyggnum myndir, gæti hafa verið fyndið. この世のものではない感じ、は
確かに頭がおかしくなりそうなのだ。 Líður ekki af þessum heimi, er hann skallaði
líklegt vissulega stórfurðulegur.
それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から
小さな子供が何人も出てきた。 Þá nokkrum dögum síðar, þegar það sama og eru
headed til að vinna á mótorhjóli fyrir dögun, lítil börn frá setningu húsinu kom



headed til að vinna á mótorhjóli fyrir dögun, lítil börn frá setningu húsinu kom
út af einhverju aðila. 私はお通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子
供が夜中の三時過ぎに起きていて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは心霊だ
ったのでは、と思うのである。 Ég vakna Kana, ég hugsaði um það, en hafa átt sér
stað í þrjúleytið morgun barnið jafnvel í kjölfar og hugsa síðar, og ég held að
muni koma út úr húsinu, það hefur verið skyggn er, það er held.
 

 

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近
くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて来た
。 Svo eftir smá stund, nú er um miðja dagblaði sending, þú kemur nálægt húsinu
í tíma sem er ekki er enn nótt dögun, er gömul kona kom Kimono frá hinni
hliðinni kom gangandi að renna til sót sót og jarðar. そして右に曲がってある家
の中に入って行った。 Og ég gekk inn í húsið sem er sveigður til hægri. 後からそ
こを通るときにその女性が入って行った場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つも
なかったのだ。 Þegar litið er á þeim stað þar sem konan fór inn þegar þar í
seinna, þar sem ég hafði ekki eina inngang í öllum veggjum. 間違いなく幽霊だろう
。 Ákveðið að það væri draugur.
この三つはいずれも夜明け前である。 Annað hvort er þetta þrjú er einnig fyrir
dögun. 心霊というか幽霊は、もしかしたら明るいところには出てこないのではないか
と思ったりする。 Ghost eða öllu heldur andleg er, eða ég hélt að það þýðir ekki
að koma út á þann stað björtu kannski.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Jæja, það er líka sagt að
tengist fyrir drauga og raka. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、後でいな
くなったのに気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある。 Til
dæmis, ég setti leigubílstjóri er kona, þegar ég tók eftir var farið síðar, lak
sem sat það er saga eða eitthvað var blaut. 私が東京都町田市のマンションで部屋
の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていたりもした時にあ
る夜、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした。 Ég ætlaði að raka, svo sem sm
plöntur er hærra í herbergi í íbúð á Machida, Tokyo, eina nótt þegar jafnvel
eða ekki setja setja vatn í ílát, eitthvað fótur var merki um að koma inn í
herbergið. 私は布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。 Ég
var sofandi á futon, en tilfinningin sem var skyndilega ýtt báðar hendur. でも、
その時は何も見えなかった。 En á þeim tíma sem ég sá ekki neitt. そのうち、その何
者かは出て行ったのだろう、両手は自由になった。 Meðal þeirra, sem einhver er
líklega gekk út, hendur hans varð frjáls. それで、湿気と関係があるのかなと思い、
水やなんかを捨ててしまったら、二度とそういう事は起こらなかった。 Svo held ég
hvort raka og sambandið er, ef þú bíður of lengi og henda vatn og eitthvað,
ekki eiga sér stað aftur það.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Nú, þegar þú ert að skrifa þetta,
er utan rigning. 昨日は一日中雨だった。 Í gær var allan daginn rigning. こういう
時こそこんな話、実話を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもしれない
。 Þessi saga einmitt þegar svo, jafnvel skyggn verða freistast til að skrifa
sanna sögu, draugur gæti frekar raka.
最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。 The fyrstur af sanna
sögu af Fukuoka, Fukuoka Hérað, er saga í Sawara-ku, ef þú skrifar meira. ほんと
に私はそれまで幽霊を見なかった。 Raunverulega Ég vissi ekki að sjá drauginn fyrr
en það. 華厳の滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった。 Ég ekkert gat
ekki séð fór jafnvel að Kegon Falls, ekkert sem ég gerði ekki líða. 自殺の衝動に
も駆られなかった。 Það var einnig knúin áfram af högg sjálfsvíg.
初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を
見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな
くなった。 Frá fyrsta sinn séð, þá var það líka lagað eða í augum fólks sem gæti
verið Heilagur andi á ferðinni og sal tilbiðja í hof, en nýlega hefur einnig
farið að sjá heilagan anda vegna þess að það er ekki að fara til Shrine .



farið að sjá heilagan anda vegna þess að það er ekki að fara til Shrine .
又、機会があれば書いてみることにする。 Þar að auki, það verður að reyna að
skrifa ef það er tækifæri.
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