


Bezpłatne powieść

Dzień Sądu Ostatecznego 

核爆弾 bomba jądrowa 

二〇三Ｘ年。 Dwieście trzy X lat. この日も地球の空は青かった。 Pusta ziemia ten dzień był niebieski.
が・・・・・。 Istnieje ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "To jest bardzo premierem. Amerykańska bomba jądrowa
przyleciał!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Nawet to, co! Zastanawiam zostało uniemożliwione przez niego." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Tak, ale udało mi się wybuchnąć na Pacyfiku ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 To stało się bardzo zamieszanie. 
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。 Ameryka miałem trafić dowództwo armii za
pomocą robota, od tego roku obrotowego. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 Amerykanin na prawo od incydentu, był oczywiście
oficjalnie przeprosili. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  Ale następnego dnia, Chiny i
Pakistan mają wzajemnie pominąć broni jądrowej. 

先制したのは中国だったのだ。 Było Chin poboru był. 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、

Potępienie z całego świata udał się do, ale chińscy wojskowi, 
「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。」 "Mówię mu
do Stanów Zjednoczonych, jeśli istnieje. Skarżą się, że dowódcy wojskowi są pozostawione utalentowanego

amerykańskiego robota". 
と声明した。 Było to stwierdzenie z. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Długo jest w taki sposób, że robot jest aktywna na całym
świecie. 
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。 Stany Zjednoczone, a także Zazwyczaj robot, takich jak restauracje w naszym Japonii, jest również
profesjonalny piłkarz jest jedna osoba robota wyszła z tego roku. 

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。 Rezultatem jest ... robot miało udział w 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。 Nawet Departament Obrony Stanów
Zjednoczonych zostało powiedziane, że robot jest obecny 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。 Oczywiście przed wojną stało
się problemem ONZ Wszyscy robota również personelu ONZ. 



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 jest nie potrzeba
żadnego wynagrodzenia, a brak działań drugiej robota ma naprawić. 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。 Chociaż rozwój został w Stanach Zjednoczonych, w ostatnich latach
również w samochodzie, jak również rozwój japońskiego robota jest niezwykły. 

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。 Może i wykonawczej do robota w pewnej firmie, Pachinkoya pracownicy, to wszystko robota, zbiór
Sara złota rowniez tak robota. 

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。 Oczywiście, bezrobocie wzrosło, ale
większość ludzi przyszła do korzystania z wolnego czasu. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 To był
zadowolony, ale .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  O tak, musi przemawiać do Organizacji Narodów Zjednoczonych o
problemie. 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。 Ostatecznie w Organizacji
Narodów Zjednoczonych, to miało być wyłącznik robota wojskowego Chin. 

しかし。 Jednakże. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Przełącznik tego robota jest, że nie
będzie tak łatwo. 

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。 Ponadto, lider robota ma szereg innych robota
stróżowania. 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。 Aby przełamać te roboty będą
dmuchać znaczący budżet państwa. 

中国には、それは出来なかった。 W Chinach, to nie może być. 中国は国連を脱退した。 Chiny opuścił ONZ. 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 robota nie wprowadził wojska w stosunku
do budżetu krajowego. 

この戦争の結果は？ W wyniku tej wojny? 世界中が注目した。 Na całym świecie został skoncentrowany. 結果は中国

の圧倒的勝利に終わったのだ。 Powoduje to, że zakończył się w przeważającej zwycięstwa Chin. パキスタンは降服

した。 Pakistan była kapitulacja. 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。

Mimo to, ale gdy wojna się skończyła Chinach został przywrócony do ONZ bez okupacyjnej Pakistanie.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Ale Pakistan miast tych obsługujących Santander. 中国もかなりの打撃
を受けている。 Chiny otrzymał również znaczny cios. 核の雲はあちこちで上がった。 Chmura jąder były tu i tam.
この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Ale ta sprawa stała się globalnym problemem,
amerykański prezydent, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Wymyśliłem bombę do jądra chmury-free." 
と発表した。 Została ona ogłoszona. 
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。 Potem eksplozja
atomowa w Oceanu Spokojnego, które zdetonował bombę krótko po dosłownie to było od podstaw chmurze. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Ta nowa broń została zakupiona na całym świecie. そして、ついに世界的な核
戦争が始まったのだ。 Potem wreszcie globalnej wojny jądrowej rozpoczęła. 全面的核戦争になって恐れられていた



戦争が始まったのだ。 Potem wreszcie globalnej wojny jądrowej rozpoczęła. 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。 Bała się pełnoprawnym wojna nuklearna była chmura jądra. しかし、これで、その恐れはな
くなったのだから。 Jednak ta, ze względu na możliwość nie. 
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。 Ale bomba wyeliminować rdzeń
chmurze miał tylko nieskuteczne rzeczy, które zostały wyeksportowane. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅
した。 Tak więc, większość dużych miast na świecie zostały zniszczone. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話
している、 W Białym Domu prezydent mówi z dumą, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Jesteś co, moja pionowo strategia?" 
「上々ですよ。」 "To, co najlepsze." 
と副大統領が言った。 I Wiceprezes powiedział. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Teraz, to Japonia i pozycja szwajcarski jest przecież". 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Przewodniczący mówić podczas oglądania filmu na całym świecie. 
「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。」 "Jest to również
kwestia czasu. Szwajcaria jest, w każdym przypadku, Nante bo wykonany w każdej chwili, jeśli Japonii." 
と国防長官が発言した。 Sekretarz Obrony stwierdził, że. 
「それより、」 "To od" 
と副大統領は発言する。 I wiceprezes mówić. 
「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 'em nawet Une chyba
nie jest nawet nie myślałem obcą prezydenta NANTE za". 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Och, bo nie ma eksportuje tylko głowami." 
と大統領は答えて、笑った。 Prezydent odpowiedział, roześmiał się. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Ale wy Był mądry, że przyjął mnie." 
「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。」 "Nawet jesteśmy. Jesteśmy, bo
myślałem, że nie może wygrać drugi w Japonii." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 Zmartwiony, wiceprezes powiedział. 
「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・・・。」  "Dobrze, Japonia jest
w naszej gwiazdy cywilizacji próbuje znacznie trudniej jest bardzo Oyoban'yo. W rzeczywistości ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 A prezydent talking zaśmiał się uśmiechał. 
「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。」
"To chińskie robotów wojskowych, aby pracuję tutaj w Białym Domu, te bomby, aby wyłączyć jądro obłokach
naszej gwiazdy." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Prezydent, to świat jest jeszcze to, co w Stanach
Zjednoczonych." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Mówienie i wzrosła dyrektor CIA. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Jestem tak też. Próbując toast." 
と述べると大統領はグラスを取った。 Aby opisać prezydent wziął szklankę. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "W dniu do rozpoczęcia wojny nuklearnej w Japonii." 
「乾杯！」 "Na zdrowie!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  Stany Zjednoczone Szczyt Każdy jest kombinacją szkła. 
無口な日本の首脳 Reticent Japonia Szczyt 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Premier w tym czasie był jedynym, który znany był bardzo
małomówny. 長い文章は喋れないらしい。 Długie zdanie nie wydaje się mówić. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Premier jest bardzo. Teraz prawdziwe jądro ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Czy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do mnie,
minister obrony nazwali. 
「すぐ避難を！」 "Natychmiast ewakuować!"

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。 Przed usłyszeć głos kolejnym telefonie,
uciekłem do schronu atomowego w piwnicy. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Po dosyć,
przywódcy Japonii są zebrane w schronie nuklearnym. 
「首相、どうします？」 "Premier, robisz?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Przywódcy Japonii każdy słyszał jednomyślni. 
「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。」 "Tak. Tylko nie rób I
Ikinobire. Jest bardzo wygrana nie jest." 
と、わたしは答えた。 Kiedyś odpowiedział. 
「そんな・・・。」 "To ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Liderzy Każdy jest, lament, tak, słyszałem w
roztargniony. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Dzieje się tak dlatego, ponieważ
jestem amerykańskim wykonana robota ....
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