


Спогади про ворожки над астролога мадемуазель любові

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。 Р�ч , перш н�ж двадцять дев'ять рок�в

тому м�сце тепер попросили оц�нка зустр�в

мадемуазель любов астролога. 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。 У той час, я дивлюся на ворожку,

коли я п�шов в Фукуоц� в Кумамото, я п�шов

до ворожки благод�йност� в основний

зб�рц� Tenjin в м�ст� Фукуока через сво�х

людей.
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。 Якщо б
прийшов з Ток�о в той час була мадемуазель
Любов � червон� мурахи. もう一人は福岡市の占い師だったと
思う。 Я думаю , що �нший був ворожкою Фукуока
м�ста. マドモアゼル愛と紅有里にみてもらった。 Я бачив в
любов� � червоному Юр�й Mademoiselle. 紅有里は今はすでにこ
の世にいない。 Бен� Ал� в даний час вже не ма� в
цьому св�т�.
紅有里が言った事は、もう忘れてしまった。 Це червоний Ар� вже
сказав, я забув уже. さて、マドモアゼル愛。 Ну,
мадемуазель любов. 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。 У той час там було бачив де - то
було написано по �мен� полум'я любов�. 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。 Трохи
в�др�зня�ться в�д реального погляду �
тепер особи, звичайно ж, щоб молодий,
волосся теж був в ще широко поширена. チャリティ
箱に五百円入れて、占いの始まり。 Поклад�ть п'ятсот ��н в
благод�йний ящик, початок г�дний.
マドモアゼル愛は、 Мадемуазель Любов,
「あなたはふつうの職業ではだめですね。」 "Це ви не приносять
корист� в звичайн�й окупац��».
とかいう事を言った。 Я сказав , що або що - то.
「今は何をされていますか。」 " Повинні ми робимо прямо зараз."
「陸上自衛隊です。」 "Це Ground Self-Defense Force."
「うん、それも普通じゃないな・・・。」 "Так, це теж usually'm не
робити ...."
「前は壁紙の会社で働いていたんですけど。」 "Я тому я працював в
компан�� шпалер."
「それは、だめです。」 "Це марно."
とマドモアゼル愛は言うと首を横に振った。 � мадемуазель Любов
похитав головою � сказати.
「何か金管楽器なんかやるといいですよ。」 "Це добре , щоб
зробити що - то в латун�."



зробити що - то в латун�."
とアドバイスしてくれた。 Я радив.
「とにかく職業はふつうではだめです。」 " У будь-якому випадку
профес�я марно звичайних."
とか何とかも。 Нав�ть або будь інший . それから私は普通のサラリーマ
ンをやった事がない。 Тод� нема� , що я зробив середню
обкладальник. 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。 Ранок, буде не менше шести м�сяц�в
в ц�лому також п�шли в компан�� верхом на
електричц�.
そういう意味ではマドモアゼル愛の占いは当たった。 Х�т ворож�ння
любов� Мадемуазель в цьому сенс�. 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。 Можливо , ви мали в
виду, може бути , ви запускали рада, на перший
погляд, але в�н астролог�� х�ти я не
приставав до профес�� , що можна сказати , що ,
як правило , нав�ть до сих п�р зупинити сил
самооборони. まあ、楽器は何もしませんでした。 Ну, прилад
н�чого не робив. だからアドバイスは実行していないわけだが。 Так
що рада , але я маю в виду не працю�.
 
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
Пот�м , стоячи б�ля дванадцяти рок�в, до
оц�нки зв'язку мадемуазель любов� , яка
була в певному м�сц�
申し込んでみた。 Намагалися п�дписався. 郵便で鑑定は送られ
てきたが、その中に Оц�нка поштою було в�дправлено,
але в
「あなたには億万長者の星があります。」 "�сну� з�рка вас
м�льйонером."
と書いてあった。 Вона була написана с. 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。 Кр�м того, в той час, але це далеко в�д
держави , що поточний теж м�льярдер, тому що
я теж трохи астролог�� можна бачити, Uranaidan
знайде. が、時期は特定してなかったし、私もいつかはわからない。 Але,
на той час в�н не вп�знав, я нав�ть не знаю ,
коли - небудь.
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