


עביל עללעסיָאמעדַאמ  רעשזדַאלַארטסַא  רעביא  ריסַאק  - לזַאמ יד  ןופ  סעירָאמעמ 

占星術師のマドモアゼル愛に会って鑑定してもらったのは今から二十九年前位 前の

事だ。 טנגעגאב גנוצַאשּפָא  וצ  ןטעבעג  ןעוועג  זיא  טציא  ןוֿפ  טרָא  קירוצ  ראי  רעדייא 29  ךַאז  יד 

רעשזדַאלַארטסַא עביל  עללעסיָאמעדַאמ  . 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。 ןיא

וצ ןעגנאגעג  ךיא  ןעוו  ןיא  ריסַאק  - לזַאמ יד  ןיא  קוק  ךיא  טַייצ , רעד   Fukuoka , ָאטָאמַאמוק ןיא  ןענעז 

ןופ ןעיוב  ץרַאה  ןישזדנעט  יד  ןיא  הקדצ  ןופ  ריסַאק  - לזַאמ וצ ַא  ןעגנאגעג  ךיא   Fukuoka ןַייז ךרוד  טָאטש 

ןשטנעמ .
ַייב ָאיקָאט  ןופ  ןעמוק  טאה   。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

もう一人は福岡市の占い師だったと . ץנַא טיור  ןוא  עביל  עללעסיָאמעדַאמ  ןעוועג  זיא  טַייצ  זַא 
マドモアゼル . יטיס  Fukuoka ןופ ריסַאק  - לזַאמ ןעוועג ַא  זיא  רענייא  ערעדנא  יד  ןטכַארט  ךיא   。思う
紅有里 . עללעסיָאמעדַאמ ירוי  טיור  ןוא  עביל  יד  ןיא  ןעזעג  טאה  ךיא   。愛と紅有里にみてもらった

. טלעוו םעד  ןיא  ןבָאה  ןיוש  טשינ  טוט  טציא  ילע   は今はすでにこの世にいない。 Beni
ןסעגרַאֿפ באה  ךיא  טגאזעג : ןבָאה  ירַא  טיור  זַא   。紅有里が言った事は、もう忘れてしまった

その頃、炎愛という名前でどこか . עביל עללעסיָאמעדַאמ  ונ ,  。さて、マドモアゼル愛 . ןיוש
ץעגרע ןבירשעג  טאה  ןעזעג ַא  ןיוש  טאה  סע  לָאמ , זַא  ןיא   。に書いていたのを見たことがあった

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 . עביל םַאלפ  ןסייהעג 
רָאה גנוי , ףיול  ןופ  וצ  םינּפ , ןופ  טציא  ןוא  ןקוק  שיטקַאפ  יד  ןופ  שרעדנַא  לסיב  普通にあった。 א 

 ¥ ןלעטש  。チャリティ箱に五百円入れて、占いの始まり . טסָארּפ ךָאנ  יד  ןיא  ןעוועג  זיא  ךיוא 
. גנילעט - לזַאמ יד  ןופ  בייהנָא  יד  לטסעק , הקדצ  יד  וצ   500

, עביל עללעסיָאמעדַאמ   、マドモアゼル愛は
." ךַאפ טסָארּפ  ןיא  ןפרָאוועגסיורַא  ןענעז  סע  " 。「 あなたはふつうの職業ではだめですね」

. סעּפע רעדָא  זַא  טגאזעג  ךיא   。とかいう事を言った
." טציא טכער  ןאט  ןיוש  ןבָאה  רימ  טסלאז  וד  "  。「 今は何をされていますか」

." טכַאמ ץושבלעז  דנוָארג  סע ס  " 。「 陸上自衛隊です」
 ...." ןָאט טינ  'ם  יללַאוסו ךיוא  זיא  סע  ָאי , " ・・・。「 うん、それも普通じゃないな」

יד ןיא  ןטעברא  ןעוועג  זיא  ךיא  קירוצ  ךיא  " 。「 前は壁紙の会社で働いていたんですけど」
." ןטעּפַאט יד  ןופ  עמריפ 

." ןפרָאוועגסיורַא סע ס  " 。「 それは、だめです」
ןגָאז ןוא  ּפָאק  ןייז  קָאָאש  עביל  עללעסיָאמעדַאמ  ןוא   。とマドモアゼル愛は言うと首を横に振った

.
." שעמ סעּפע  סעּפע  ןָאט  וצ  טוג  סע ס  " 。「 何か金管楽器なんかやるといいですよ」

. דזייוודַא רימ   。とアドバイスしてくれた
." טסָארּפ רעד  ןופ  ןפרָאוועגסיורַא  זיא  ךַאפ  ייווינע  " 。「 とにかく職業はふつうではだめです」

それから私は普通のサラリーマンをやった事がない . רעכלעוו רעדָא  וליֿפַא   。とか何とかも
朝、通勤電車 . רעטעברַא דעירַאלַאס  ךעלטינשכרוד  יד  ןאטעג  עוו  ךיא  ךַאז  טינ  זיא  טרָאד  טלָאמעד   。
יוו רעקינייוו  טינ  טלָאוו  ןגרָאמ ,  。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

. ןַאב רעטוימַאק  יד  ףיוא  גנידייר  עמריפ  יד  וצ  ןעגנאגעג  ךיוא  ץנַאג  ןיא  םישדח  סקעז 
עביל ןופ  גנילעט  - לזַאמ יד  ןגָאלש   。そういう意味ではマドモアゼル愛の占いは当たった

もしかして、そのアドバイスを実行したのかも、とも思え . ןעניז סָאוו  ןיא  עללעסיָאמעדַאמ 
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

ךיא ץיה  עיגָאלָארטסַא  רע  רעבָא  םענָאּפ , ַא  הצע , יד  ןֿפָאלעג  ריא  רשֿפא  טניימעג , ריא  טָאה  יצ   。のだ
יד ןטלַאה  ךָאנ  וליֿפַא  ילַאווַאשזוי  יד  זַא  טגאזעג  טאה  ןייז  ןענעק  סע  זַא  ךַאפ  יד  וצ  ןקעטש  טינ  טאה 

だか . סעּפע ןָאט  טינ  טאה  עלייק  יד  ונ ,  。まあ、楽器は何もしませんでした . סעסרָאפ ץושבלעז 
. קידנסילפ טשינ  ןעניימ  ךיא  רעבָא  הצע  יוזַא   。らアドバイスは実行していないわけだが
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זיא סָאוו  עביל  עללעסיָאמעדַאמ  ןופ  גנוצַאשּפָא  עיצַאקינומָאק  יד  וצ  ראי , ףלעווצ  ןגעוו  קידנעייטש  טלָאמעד 

ץַאלּפ רעכיז  ןיא ַא  ןעוועג 
郵便で鑑定は送られてきたが、その中に . ףיורַא טעמתחעג  ןריבורּפ   。申し込んでみた

יד ןיא  רעבָא  טקישעג , ןיוש  טאה  טסָאּפ  ךרוד  גנוצַאשּפָא 
." רענָאילימ יד  וצ  ריא  ןופ  ןרעטש  זיא ַא  סע  " 。「 あなたには億万長者の星があります」

その時も、現在も億万長者という状態には . טימ ןבירשעג  ןעוועג  זיא  סע   。と書いてあった
זַא ןיא  ךיוא   。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

לסיב ךיוא ַא  ןיב  ךיא  לַייוו  רענַאיליב , ךיוא  טנַארק  יד  זַא  טַאטש  יד  ןופ  טַייוו  זיא  סע  רעבָא  טַייצ ,
が、時期は特定してなかったし、私 . ןעניֿפעג טעוו  ןַאדיַאנַארו  יד  ןעזעג , ןייז  ןענעק  עיגָאלָארטסַא 

ןסיוו וליֿפַא  טינ  ןָאט  ךיא  ןריציפיטנעדי , טשינ  טאה  סע  טַייצ  יד  וצ  רעבא ,  。もいつかはわからない
. יידמַאס
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