


Psikike (fantazmë) përvoja

A mund të themi se psikike ose një fantazmë ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が

全く見えなかった。 Unë gjithashtu tridhjetë e katër, kjo fantazmë nuk u paraqit

fare deri në pesë vjeç. 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。 Pikërisht sepse kam harruar atë që është parë në atë

muaj, është se cili prej moshës, por unë nuk e bëjnë në mënyrë të qartë. 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。

Gjithsesi, kjo është diçka që ne e dimë që të shohin ose dëgjojnë askënd Nante

histori fantazmë nga fëmijëria. 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。 Pra, unë kam menduar gjithashtu se ai nuk mund

ta shohë shpirt, nuk e shikoni në të gjitha kudo. 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。 Pra, ju ekzistojnë fantazmat Nante, kam menduar apo

ishte ishte edhe atje. 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。 Por, në qoftë

se ka mjaft Nante ghost i përvojave, por unë nuk u mendoj se do të vërtetë të

caktuar, por ende nuk është në fakt pa atë.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Dhe unë gjithashtu tridhjetë e katër,
është bërë një pesë vjeç. 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。 Në atë kohë, për shkak se ajo ishte
një ofrimit të gazetës, në mëngjes kishte dërguar çdo ditë në drejtim të
newsagent në një motor ndodh në orën tre. 私生活では心霊写真の本など見ていたの
である。 Në jetën private ajo është duke u shikuar, të tilla si fotografi
psikike të kësaj.
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。 Një mëngjes, dhe në kohën e errët para agimit në orën tre
të thënë, unë u shkon gjithmonë tregtari ngasin biçikletën dhe kështu me radhë.
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。 Kur një zonë rrugë e vogël banimi i shtëpisë është shpesh kandidon
për t'iu përgjigjur rrugës kombëtare, ajo ishte në kur ai erdhi në një pikë
kthese. 季節は冬だった。 Sezoni ishte dimër. 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。 Megjithatë, diçka që njerëzit si
një grua e huaj e re po qëndronte në kostum të bardhë të hollë me mëngë të
shkurtra. 私は、ついに出たと思った。 Unë mendova se ishte më në fund. 何か透けそ
うな感じで肉体といった感じではない。 Nuk ndjehen si mishi në diçka absolut të
ngjarë të ndjehen. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 Gruaja, u zhvendos valëzim
pak. 神秘的な感じではあった。 Nuk ishte një ndjenjë misterioze. 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。 Por, Ikazu të thotë
ndalesë të plotë, sepse ata shkuan për të punuar, unë shkova kaluara atje.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Disa njerëz ishin të çmendur për të parë fantazmë.
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。 Unë gjithashtu
Nëse ju nuk e shihni një numër të madh të fotografive psikike, mund të ketë qenë
qesharake. 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。



qesharake. 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。
Ndjenja nuk është e kësaj bote, ai ka gjasa me siguri kokë freaking.
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。 Pastaj disa ditë më vonë, kur të njëjta si janë
nisur për të punuar në një motor para agimit, fëmijët e vegjël nga fraza
shtëpia doli nga çdo person. 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。 Zgjohem Kana, kam menduar për këtë, por kanë
ndodhur në orën tre të mëngjesit fëmija edhe në prag dhe mendoj se më vonë, dhe
unë mendoj se do të dalë nga shtëpia, ka pasur një psikike është, ajo është e
mendoni.
 

 

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
。 Pastaj, pas një kohë, tani është në mes të një dërgese gazete, ju vijnë në
afërsi të shtëpisë në kohë që nuk është ende agimit natë, është një grua e
vjetër erdhi një kimono nga ana tjetër erdhi duke ecur për rrëshqitje të blozës
blozë dhe tokë. そして右に曲がってある家の中に入って行った。 Dhe unë eci në
tempullin që është vendosur në të djathtë. 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。 Duke parë në
vendin ku gruaja shkoi në kur neper to më vonë, aty nuk kam pasur një hyrje në
të gjitha muret. 間違いなく幽霊だろう。 Definitely ajo do të jetë një fantazmë.
この三つはいずれも夜明け前である。 Ose kjo tre gjithashtu është para agimit. 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 ose më mirë psikike është, ose kam menduar se nuk nuk ka dalë në
vendin e ndritshme ndoshta.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 E pra, është thënë
gjithashtu të jetë e lidhur për fantazmat dhe lagështisë. 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。 Për shembull, kam vënë një shofer taksie është një grua, kur
kam vënë re ishte zhdukur më pas, fletë që ishte ulur ka një histori apo diçka
ishte e lagësht. 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。 Unë për qëllim të lagështisë, të tilla si bimë gjeth është
më e lartë në një dhomë në banesën e Machida, Tokio, një natë, kur edhe janë
vendosur apo jo e vënë ujin në enë, diçka këmbë ishte një shenjë e ardhjes në
dhomë. 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。 Unë
isha duke fjetur në futon, por ndjenja se ishte papritmas shtypur të dy duart.
でも、その時は何も見えなかった。 Por, në atë kohë unë nuk shoh asgjë. 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。 Midis tyre, se dikush
është ndoshta doli, me duart e tij u bënë të lirë. 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。
Kështu që, unë mendoj se nëse lagështi dhe marrëdhënia është e, Nëse ju prisni
një kohë të gjatë dhe hedhin larg ujit dhe diçka, nuk ka ndodhur një herë se.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Tani, kur ju shkruani këtë, jashtë
po bie shi. 昨日は一日中雨だった。 Dje ishte e gjitha shi ditën. 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。 Kjo
histori pikërisht kur të tilla, madje edhe psikike bëhet tunduar për të shkruar
një histori e vërtetë, një fantazmë mund të preferojnë lagështi.
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。 I parë i historisë
së vërtetë të Fukuoka, Fukuoka Prefekturës, është një histori në Sawara-ku, në
qoftë se ju shkruaj më shumë. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 Me të
vërtetë unë nuk e shoh shpirt deri sa. 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。 Unë jam një asgjë nuk mund të shohin edhe shkoi në Kegon Falls,



も感じなかった。 Unë jam një asgjë nuk mund të shohin edhe shkoi në Kegon Falls,
asgjë unë nuk ndjehen. 自殺の衝動にも駆られなかった。 Ajo është nxitur edhe nga
impulsi i vetëvrasjes.
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。 Nga hera e parë parë, atëherë, ajo është përshtatur edhe për të, ose
në sytë e njerëzve të cilët mund të jenë Fryma e Shenjtë në lëvizje dhe sallën e
adhurimit në tempujt, por kohët e fundit ka shkuar edhe për të parë Shpirtin e
Shenjtë, sepse ajo nuk shkon në vendin e shenjtë .
又、機会があれば書いてみることにする。 Përveç kësaj, ajo do të përpiqet për të
shkruar, nëse ka një shans.
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