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核爆弾 bombă nucleară 

二〇三Ｘ年。 Două sute trei ani de x. この日も地球の空は青かった。 pământ gol în această zi a fost albastru.
が・・・・・。 Acolo ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Este foarte prim - ministru. Bombă nucleară americană
a zburat!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Chiar și ce! Mă întreb fost împiedicat de ea." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Da, dar am reușit să explodeze în Oceanul Pacific ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 Acest lucru a devenit foarte agitație. 
アメリカは本年度からロボットを使って軍の指揮にあたらせていたのだ。 America a trebuit sa lovit comanda
armatei , prin utilizarea unui robot din acest an fiscal. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 American pe dreapta al incidentului, a fost, desigur , în
mod oficial scuze. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  Dar în ziua următoare, China și
Pakistan au reciproc săriți armele nucleare. 

先制したのは中国だったのだ。 A fost Chinei preempțiune  a fost. これについて世界中から非難があがったが、中国

軍首脳は、 Această condamnare din întreaga lume s - au majorat pentru, dar liderii militari chinezi, 
「われわれは軍の指揮を優秀なアメリカのロボットに任せている。文句があるならアメリカへ言ってくれ。」 "I - am
spus în Statele Unite , în cazul în care există. Plânge că comandanții militari sunt lăsate la robot
american talentat." 
と声明した。 A fost o declarație cu. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Lung a fost în așa fel încât robotul este activ peste tot în

lume. 
アメリカは、もとよりわが日本でもレストランなどは大抵ロボットだし、今年からプロ野球選手も一人ロボットが現れた

のだ。 Statele Unite ale Americii, precum și De obicei e robot, cum ar fi restaurante din Japonia noastre,
este , de asemenea , un jucător de baseball profesionist este o persoană robotul a ieșit din acest an. 

その結果は、・・・ロボットはオールスターに出場したのだった。 Rezultatul este ... robotul a fost de a fi
concurat în All-Star. アメリカの国防省だってロボットが大分いるといわれている。 Chiar și Statele Unite ,
Departamentul Apararii a fost spus că robotul este prezent Oita. 

もちろん先の戦争は国連問題となったのだが、国連の職員もみんなロボットなのだ。 Bineînțeles că înainte de
război , a devenit o problemă a Organizației Națiunilor Unite, Toată lumea robotul de asemenea ,
personalul ONU. 



ロボットは給料もいらないし、故障すると他のロボットが修理することになっている。 Robot nu este nevoie de nici
un salariu, iar eșecul celuilalt robotul ar trebui să repare. 開発はアメリカでされたが、車と同様わが国で

も近年はロボットの開発は目ざましい。 Deși dezvoltarea a fost în Statele Unite, în ultimii ani , de asemenea
, în mașină , precum și dezvoltarea robotului Japonia este remarcabil. 

ある会社では重役をロボットにしたとか、パチンコ屋の従業員は、みなロボットだし、サラ金の取立てもロボットがする

そうだ。 Poate că tu și executiv la robot intr - o anumita companie, Pachinkoya angajaților, pentru toate
robot, o colecție de Sara aur , de asemenea , un așa de robot. 

もちろん失業者は増えたが、大部分の人は余暇を楽しめるようになった。 Desigur, șomajul a crescut, dar cei mai
mulți oameni au venit să se bucure de timpul de petrecere a timpului liber. それは喜ばしい事だったの

だが・・・。 Este a fost mulțumit de faptul că, dar .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  Oh , da, trebuie să vorbească Națiunilor Unite ale problemei.
結局国連では、中国の軍事ロボットのスイッチを切れという事になった。 În cele din urmă în Organizația
Națiunilor Unite, trebuia să fie oprit comutatorul de robot militar al Chinei. 

しかし。 Cu toate acestea. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Comutator de acest robot este el
să nu fie la fel de ușor. 

しかもリーダーのロボットを他の多数のロボットが守っている。 Mai mult decât atât, liderul robotului are un
număr de alte bodigarzi robot. これらのロボットをこわすには相当な国家予算をふいにする事になる。 Pentru a
rupe acești roboți vor fi să arunce în aer un buget semnificativ de stat. 

中国には、それは出来なかった。 În China, nu a putut fi. 中国は国連を脱退した。 China a părăsit Națiunilor
Unite. パキスタンは国家の予算の関係でロボットは軍には置いてなかった。 Pakistan robot nu a pus armata în
raport cu bugetul național. 

この戦争の結果は？ Rezultatul acestui război? 世界中が注目した。 În jurul lumii a fost concentrat. 結果は中

国の圧倒的勝利に終わったのだ。 Rezultatul este am ajuns în victoria copleșitoare a Chinei. パキスタンは降服

した。 Pakistanul a fost de predare. それでも、戦争が終わると中国はパキスタンを占領せずに国連へ復帰したけ

れど。 Cu toate acestea, dar atunci când se termină războiul din China a fost restabilit la Organizația
Națiunilor Unite , fără ocupație Pakistan.
だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Dar, în orașe din Pakistan celor care deservesc Santander. 中国もかな
りの打撃を受けている。 China a primit , de asemenea , o lovitură semnificativă. 核の雲はあちこちで上がった。
Nor de nuclee au fost aici și acolo. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Dar , acest lucru a
devenit o problemă la nivel mondial, președintele american, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Am inventat bomba la nucleul de nor-free." 
と発表した。 A fost anunțat. 



と発表した。 A fost anunțat. 
そして、太平洋上で核を爆発、そのすぐ後にその爆弾を爆発させ、言葉通り、核の雲を消したのだ。 Apoi, explozia
nucleară în Oceanul Pacific, care a detonat bomba la scurt timp după aceea , la propriu, a fost oprit în
centrul norului. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Această nouă armă a fost achiziționat peste tot în lume. そして、ついに世界
的な核戦争が始まったのだ。 Apoi, în cele din urmă de război nuclear la nivel mondial a început. 全面的核戦争
になって恐れられていたのは核の雲だった。 Dacă ar fi fost frică să devină un război nuclear plin a fost un
nor de nucleu. しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Cu toate acestea, acest lucru, din cauza
posibilității nu mai. 
だが、核の雲を無くす爆弾は輸出されたものは効果のないものばかりだったのだ。 Dar bomba pentru a elimina
miezul de nor el a avut doar lucruri ineficiente care au fost exportate. それで、世界の大都市のほとんどは
壊滅した。 Așa că, cele mai multe dintre marile orase ale lumii au fost distruse. ホワイトハウスでは大統領
が得意気に話している、 În Casa Albă Președintele vorbește cu mândrie, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Tu ești ceea ce, strategia mea în poziție verticală?" 
「上々ですよ。」 "Este foarte cel mai bine." 
と副大統領が言った。 Și a spus : Vice President. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Acum, că e Japonia și poziția elvețiană este după aceea ." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Președinte, în timp ce vorbesc vizionarea video din întreaga lume. 
「それも時間の問題ですよ。スイスは、ともかく、日本なんてどうにでもなるんですから。」 "Acesta este , de
asemenea , o chestiune de timp. Elveția este, în orice caz, Nante pentru că am făcut în orice moment , dacă
Japonia." 
と国防長官が発言した。 Secretar al Apărării a declarat că. 
「それより、」 "Este de la" 
と副大統領は発言する。 Și vice - președinte să vorbească. 
「日本のやつらも、大統領が、まさか宇宙人だなんて思ってもないでしょうねえ。」 "Japonia de ei chiar, Une
probabil , nu este nici măcar nu sa gândit niciodată președinte străin Nante lui." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Oh, pentru că există exportă doar capetele lor." 
と大統領は答えて、笑った。 Președintele a răspuns, a râs. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Dar, voi era înțelept care ma acceptat." 
「そうですとも。われわれは、もう日本には勝てないと思っていたのですから。」 "Chiar și noi suntem. Noi suntem,
pentru că am crezut că nu pot câștiga celălalt în Japonia." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 a declarat mâhnire, vice-presedinte. 
「まあ、日本が、いくらがんばろうと我々の星の文明には、とても及ばんよ。現に・・・。」  "Ei bine, Japonia
este, în steaua noastră de civilizație încearcă mult mai greu este, foarte Oyoban'yo. De fapt ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Și, Președintele vorbesc a râs rânjind. 
「あの中国の軍事ロボットも、ここホワイトハウスで操作していたのだし、核の雲を消す爆弾も我々の星のものさ。」
"Că roboți militari chinezi, să am lucrat aici la Casa Albă, cei cu bombă pentru a opri nucleul norii
stelei noastre." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Președinte, eu lume este încă ceea ce noi în Statele
Unite ale Americii." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Luând cuvântul și a crescut directorul CIA. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Sunt atât de asemenea. Încercarea de pâine prăjită." 
と述べると大統領はグラスを取った。 Pentru a descrie președintele a luat paharul. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "In ziua de a lansa un război nuclear asupra Japoniei." 
「乾杯！」 "Noroc!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  Statele Unite ale Americii Summit - ul Toată lumea este o
combinație a sticlei. 
無口な日本の首脳 Summit - ul Japonia reticentă 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Primul - ministru , la momentul a fost cel care a fost cunoscut
pentru o foarte taciturn. 長い文章は喋れないらしい。 teza lungă nu pare a vorbi. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Prim - ministru, este foarte. Acum , adevăratul nucleu ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 A fost în cabinetul primului - ministru, pentru mine,
ministrul apărării a venit să cheme. 
「すぐ避難を！」 "Evacuați imediat!"

その後の電話の声を聞く前に、わたしは地下の核シェルターへ逃げた。 Înainte de a auzi vocea telefonului
ulterior, am fugit la adăpost nuclear din subsol. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Dupa ce
suficient, liderii din Japonia sunt toate s -au adunat în adăpost nuclear. 
「首相、どうします？」 "Prim - ministru, nu -i faci?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Liderii din Japonia Toată lumea a auzit în unanimitate. 
「そうだな。われわれだけが生き延びればいいではないか。とても勝ち目はないよ。」 "Da. Noi numai că nu am
Ikinobire. Este foarte câștiga nu este." 
と、わたしは答えた。 O dată, i - am răspuns. 
「そんな・・・。」 "Asta ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Liderii Toată lumea este, un lamento așa, am auzit
în absent. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Acest lucru se datorează faptului că, din
moment ce eu sunt american- a făcut robotul ....
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