


Psychic (espiritu) mga kasinatian

Mahimo ba kita moingon nga psychic o sa usa ka espiritu ,. 私も三十四、五歳まで

はこの幽霊が全く見えなかった。 Ako usab katloan ug upat, kini nga espiritu wala

makita sa tanan hangtud sa lima ka tuig ang panuigon. 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。 Tungod kay nalimot ko unsa

ang nakita sa unsa nga bulan, mao ang nga sa sa edad, apan ako dili tin-aw. 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。

Anyway, kini mao ang usa ka butang nga atong nahibaloan nga sa pagtan-aw o

makadungog bisan kinsa Nante espiritu nga istorya gikan sa pagkabata. 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。 Busa, ako

usab nga naghunahuna nga ang usa ka dili makakita sa espiritu, wala motan-aw sa

tanan nga mga bisan asa. 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。 Busa, ayaw kamo anaa Nante multo, ako naghunahuna o kini usab didto. 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。 Apan, kon adunay pretty Nante espiritu sa

mga kasinatian, apan wala ko maghunahuna nga ang buot tinuod nga pipila sa, apan

sa gihapon kini dili sa tinuod nakakita niini.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Ug ako usab katloan-upat, nahimong usa
ka lima ka tuig ang panuigon. 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。 Niadtong panahona, tungod kay
kini mao ang usa ka delivery mantalaan, sa buntag nagpadala sa adlaw-adlaw
ngadto sa newsagent sa usa ka motorsiklo nga nahitabo sa tulo ka alas. 私生活で
は心霊写真の本など見ていたのである。 Sa pribadong kinabuhi siya nagtan-aw, sama
sa psychic nga litrato sa niini.
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。 Usa ka buntag, ug diha sa kangitngit nga panahon sa wala pa
ang kaadlawon sa tulo ka mga takna sa pag-ingon, ako paingon sa kanunay dealer
mosakay sa bike ug sa ingon sa. 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。 Sa diha nga ang usa ka gamay nga
dalan residential area sa balay sa kasagaran sa nagaagay nga sa pagtubag sa
national highway, kini sa diha nga kini miabut sa usa ka kausaban. 季節は冬だ
った。 Season ang tingtugnaw. 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。 Apan kini nga mga katawhan usa ka butang nga
sama sa usa ka langyaw nga batan-ong babaye nga nagatindog diha sa mga puti nga
manipis nga costume mubo-bukton. 私は、ついに出たと思った。 ako naghunahuna nga
ako sa katapusan sa gawas. 何か透けそうな感じで肉体といった感じではない。 Dili
mobati nga sama sa unod sa usa ka butang nga bug-os nga lagmit nga mobati. 少し
その女性は、ゆらりと動いた。 Ang babaye, milihok nga impluwensiya sa usa ka
gamay nga. 神秘的な感じではあった。 Adunay usa ka misteryosong pagbati. 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。 Apan, Ikazu sa
kahulogan sa bug-os nga paghunong tungod kay sila nangadto sa pagtrabaho, miadto
ako sa nangagi didto.



ako sa nangagi didto.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Ang ubang mga tawo ang mga buang sa pagtan-aw sa
mga espiritu. 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。
Ako usab Kon kamo wala makakita og usa ka dako nga gidaghanon sa psychic
litrato, tingali funny. 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。 Pagbati sa dili sa kalibutan, siya lagmit sa pagkatinuod mangulo
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。 Unya ang usa ka pipila ka adlaw ang milabay, sa
diha nga sa mao usab nga ingon sa mga gipangulohan sa pagtrabaho sa usa ka
motorsiklo sa atubangan sa kaadlawon, gagmay nga mga bata gikan sa hugpong sa
mga pulong sa balay miabut gikan sa bisan kinsa nga tawo. 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。 makamata ko
Kana, naghunahuna ako niini, apan ang nahitabo sa tulo ka mga takna sa buntag sa
bata bisan sa haya ug maghunahuna sa ulahi, ug sa akong hunahuna moabut gikan sa
balay, adunay usa ka psychic mao, ang kini mao ang hunahuna.
 

 

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
。 Unya human sa usa ka samtang, karon mao ang tunga-tunga sa usa ka delivery
mantalaan, moabut ka nga duol sa balay sa panahon nga dili pa gihapon sa gabii
kaadlawon, mao ang usa ka tigulang nga babaye miabut ang usa ka kimono gikan sa
pikas nga daplin miabut sa paglakaw nga modailos sa anuos soot ug ang yuta. そし
て右に曲がってある家の中に入って行った。 Ug ako naglakaw ngadto sa balay nga
gibawog sa tuo. 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。 Nagtan-aw sa sa dapit diin ang mga
babaye miadto sa sa diha nga therethrough sa ulahi, didto wala ako adunay usa ka
pultahan sa tanang mga kuta nga. 間違いなく幽霊だろう。 Sigurado kini nga usa ka
espiritu.
この三つはいずれも夜明け前である。 Bisan ang kini sa tulo ka usab sa atubangan
sa kaadlawon. 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。 Santo o hinoon psychic, o naghunahuna nga ako dili kini
dili gikan sa dapit mahayag nga tingali.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Aw, kini usab miingon nga
may kalabutan alang sa mga multo ug umog. 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。 Kay sa panig-ingnan, gibutang ko ang usa ka taxi drayber mao ang usa ka
babaye, sa dihang akong namatikdan na sa ulahi, ang habol nga naglingkod adunay
usa ka istorya o sa usa ka butang mao ang basa. 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。 gituyo ko sa umog, sama sa mga
dahon sa mga tanom mao ang mas taas sa usa ka lawak sa apartment sa Machida,
Tokyo, usa ka gabii sa diha nga bisan o dili ibutang sa tubig ngadto sa
sudlanan, usa ka butang nga tiil mao ang usa ka ilhanan sa pag-anhi sa lawak. 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。 Ako natulog sa
futon, apan ang pagbati nga kalit napugos sa duha ka kamot. でも、その時は何も見
えなかった。 Apan, sa panahon nga wala ako makakita sa bisan unsa nga butang. 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。 Lakip kanila, nga
ang usa ka tawo tingali migula, ang iyang mga kamot nahimong free. 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。 Busa, sa akong hunahuna kon ang kaumog ug sa relasyon sa, Kon
maghulat pa kanimo ug ilabay sa tubig ug sa usa ka butang, wala mahitabo pag-
usab nga.



usab nga.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Karon, sa diha nga ikaw sa
pagsulat niini, sa gawas mao ang ga-ulan. 昨日は一日中雨だった。 Kagahapon mao
ang tanan nga adlaw ulan. 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。 Kini nga istorya sa tukma sa diha nga
ang ingon nga, bisan pa psychic mahimong matintal sa pagsulat sa usa ka tinuod
nga istorya, usa ka espiritu aron gusto umog.
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。 Ang una sa tinuod
nga istorya sa Fukuoka, Fukuoka Prefecture, mao ang usa ka sugilanon sa Sawara-
ku, kon mosulat ka sa sobra. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 Tinuod wala
ko makakita sa espiritu hangtud nga kini. 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。 Ako walay bisan unsa nga dili makakita bisan miadto sa Kegon
Falls, walay bisan unsa nga wala ko mobati. 自殺の衝動にも駆られなかった。 Kini
usab nga gimaneho pinaagi sa kalagmitan sa paghikog.
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。 Gikan sa unang higayon nga nakita, nan, kini usab pahiangay, pabagay
ngadto sa o sa mga mata sa mga tawo nga mahimo nga ang Espiritu Santo sa go ug
hall sa pagsimba diha sa mga Asherim, apan bag-o lang na usab sa pagtan-aw sa
Espiritu Santo tungod kay kini dili moadto sa shrine .
又、機会があれば書いてみることにする。 Dugang pa, kini mosulay sa pagsulat kon
adunay usa ka higayon.
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