Kujtimet e fallxhore mbi astrolog Mademoiselle Dashuria
Gjëja para njëzet e nëntë vjet më parë, vendi nga tani u kërkua të vlerësimit
takuar Mademoiselle astrolog dashuri. 当時、私は熊本にいて福岡に行った時にある
占い師を見て、その人を通して福岡市の天神コアビルで占い師のチャリティに行って
みた。 Në atë kohë, unë shoh në fallxhore në kur unë shkova në Fukuoka janë në
Kumamoto, unë shkova në një fallxhore e bamirësisë në Tenjin bazë ndërtimin e
Fukuoka qytetit nëpërmjet njerëzve të saj.
その時に東京から来ていたのがマドモアゼル愛と紅有里だった。 Kishte ardhur nga
Tokio në atë kohë ishte Mademoiselle Dashuria dhe milingonat e kuqe. もう一人は
福岡市の占い師だったと思う。 Unë mendoj se një tjetër ishte një fallxhore për
Fukuoka City. マドモアゼル愛と紅有里にみてもらった。 I kishte parë në dashuri
dhe të kuqe Yuri vajzë e pamartuar. 紅有里は今はすでにこの世にいない。 Beni Ali
tani nuk ka tashmë kanë në këtë botë.
紅有里が言った事は、もう忘れてしまった。 Kjo kuqe Ari kanë thënë, unë kam
harruar tashmë. さて、マドモアゼル愛。 E pra, dashuria Mademoiselle. その頃、炎
愛という名前でどこかに書いていたのを見たことがあった。 Në atë kohë, nuk është
parë një kishte të shkruar emrin diku dashuri flaka. 実際に見ると今の顔とは少
し違って、もちろん若いし、髪の毛もまだ普通にあった。 Një tjetër pak nga pamjen
aktuale dhe tani e fytyrës, për të natyrisht të ri, flokët gjithashtu ishte në
ende të zakonshme. チャリティ箱に五百円入れて、占いの始まり。 Vënë pesëqind jen
në kutinë bamirëse, fillimin e fatit.
マドモアゼル愛は、 Mademoiselle Dashuria,
「あなたはふつうの職業ではだめですね。」 "Ai që janë të padobishme në profesion
të zakonshëm."
とかいう事を言った。 I tha se ose diçka.
「今は何をされていますか。」 "A kemi qenë duke bërë tani."
「陸上自衛隊です。」 "Është Ground Force Self-Defense".
「うん、それも普通じゃないな・・・。」 "Po, ajo është edhe nuk usually'm A
...."
「前は壁紙の会社で働いていたんですけど。」 "Unë më parë kam qenë duke punuar në
kompani të letër-muri."
「それは、だめです。」 "Është e kotë."
とマドモアゼル愛は言うと首を横に振った。 Dhe Mademoiselle Dashuria tundi kokën
dhe të thotë.
「何か金管楽器なんかやるといいですよ。」 "Është mirë për të bërë diçka diçka
bronzi."
とアドバイスしてくれた。 Me këshilluar.
「とにかく職業はふつうではだめです。」 "Gjithsesi profesion është e padobishme
të zakonshëm."
とか何とかも。 Edhe apo çfarëdo. それから私は普通のサラリーマンをやった事がない
。 Atëherë nuk ka gjë që unë kam bërë punëtor mesatar me rrogë. 朝、通勤電車に乗
って会社に行ったのも合計で半年にも満たないだろう。 Mëngjes, nuk do të më pak se
gjashtë muaj në total gjithashtu shkoi në kompaninë hipur në tren udhëtarëve.
そういう意味ではマドモアゼル愛の占いは当たった。 Hit fall e dashurisë vajzë e
pamartuar në këtë kuptim. もしかして、そのアドバイスを実行したのかも、とも思え
るが、やはり自衛隊をやめても普通といえる職業にはつかなかったので占星術は当たる
のだ。 A e keni të thotë, ndoshta ju u këshillat, në dukje, por ai hitet
astrologjisë unë nuk rrinë në profesionin që mund të thuhet se zakonisht edhe

astrologjisë unë nuk rrinë në profesionin që mund të thuhet se zakonisht edhe
ende i ndaluar Forcat e vetë-mbrojtjes. まあ、楽器は何もしませんでした。 E pra,
instrumenti nuk kanë bërë asgjë. だからアドバイスは実行していないわけだが。
Pra, këshilla, por unë nuk do të thotë running.
それから十二年くらいたって、あるところにあったマドモアゼル愛の通信鑑定に
Pastaj në këmbë për dymbëdhjetë vjet, për vlerësimin e komunikimit të dashurisë
guvernante që ishte në një vend të caktuar
申し込んでみた。 Provoi nënshkruar. 郵便で鑑定は送られてきたが、その中に
Vlerësimi me postë është dërguar, por në
「あなたには億万長者の星があります。」 "Nuk është një yll prej jush në
milioner."
と書いてあった。 Ajo është shkruar me. その時も、現在も億万長者という状態には程
遠いのだが、私も少しは占星術はわかるので、その占断はわかります。 Gjithashtu në
atë kohë, por ai është larg nga shteti se miliarderi aktuale gjithashtu, sepse
unë jam gjithashtu një astrology pak mund të shihet, Uranaidan do të gjeni. が
、時期は特定してなかったし、私もいつかはわからない。 Por, në atë kohë nuk ka

、時期は特定してなかったし、私もいつかはわからない。 Por, në atë kohë nuk ka
identifikuar, unë nuk e di edhe një ditë.
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