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1.
В передодні війни.

Ще недалеко,

навіть в остаНнпх РОБах

ХІХ СТОЛЇТЯ,.

J1Їхтоб не увірив, IЮJІИб ІЇому СІ\.аза.lIИ, ЩО за .'1ЮДСЬКШ! жи
'Івм на :землї уважно і невіДСТ)"lIНО ІІаглядаІIЧ Ь розумні і
стоти, які у своїм розвою стоять висшн від чо.lовіЮl, хоч по
ни так само смертні, як і пін; що відко.ш .'ПОДИ заІЇмають ся
СDОЇШІ дїла:ми,їх ДОС.lIЇДЖУЮТЬ 'IaI~ са}ю подібно і ДОК-ІІадно
ш: дослїджує чоловік під мікроскопом сї недовгоВічні єства,
ЩО кишатЬ і плодять СЯ в кроп.1Ї води. 3 беЗl\[е ..JШИМ вдово-,
.'lеН(ш :метушать СЯ .'ІЮДИ по зеl\lC ькій I'УоІ1Ї заJЇ:ЮНОЧИС Ь СВОЇ
:ми дїлами, щасливі, що панують над ма:гсрисю
:МОЖЛJIВО,
що ІЇ інфузорні під міщюсконом поступають таІ: само. НЇІШ
:JIfУ не приходила до' ГОЛОВИ думка, що істІІуЮТЬ етарші сьві
ТИ, які :МОЖ)"fЬ стаТІІ жеРСЛОl\і небезпеки для ·нм,овіІ.,а і са
:МУ ДYMI~Y про можливістЬ житя На них віДКІщати, .як 30nCЇl\[
Не праВДОІІодібну. Цїкаво щ)ш'здаl1І тепер деЯl~і з ХО;'J;ЯЧIlХ

а'ображень тих педавпих але вже :мипу.шх чаеїв. Мп, ме
шканцї землї, ще chk-таІ' ПРJшуска.ш, ЩО на .Марсї l\IОЖУТІ)
БІТИ .7ІІОДИ, ,ш.і праВДОJIодібно стоятЬ у. CBOЇl\[ ро:зною ннзше

від нас і 3 радістю ПРШЇl\fУТЬ ПСЯІ\У l\псіоперсыI.уy пробу з на
lпОЇ СТОРОНИ. А ТІНІ часом, ІЮ CЇl\! ,боцї БСЗl\!ірної пропасти
простору уми, СУПРОТИ ЯКИХ наш 1'1\1 те само, що ум зві
РИНИ супроти РОЗРІУ людського, - рш широr.і, зимні і во
рожі ГШІДЇдІІ нп, нашу пданету заЗДРІПt[ (l1\,ОМ і п:)мало. але ви
рахопано, кували ЗС.7ІЇЗО проти нас. І ось ,3 початком двай
ЦЯТQГО столїтя настала хпиля, у .якіІЇ всї ті і,лЮ:ЗТІЇ розби.m ся.
Планста :Марс, .як читачеВIІ ,звісно, обертнєть ся довко-'
.1JU сонця на відда.'ІЇ майже 140,000.000 :мил.Ь і дістає від ньо-

го mше ПОЛОВИНУ тої скількости сьвітла і тепла, шtе дістає
земля. Коли rinотеза мрачної формациї має ЛR:у-будь осно
ву, то Иарс повинеН бути старшим від землі, і надовго вже
перед тим, як застигла земна кора, на поверхнї Марса по·
винио було зачати ся житє. Факr, що Марс обє:мо:м: є сім ра
зів меньший від землі, мусїв був ПРИСІtOрити :його ОСТУДЖе"
не до сеї температури, у .нкіЙ може повстати жmє. На Марсі
є В03дух і вода і всьо що є ІЮ'I'рібне до піддеРіlіанл живих
орГаНїзмів.
Але чоловік є таІ\: 110РОШНИЙ і тик uслїплениІЇ своєю Во
рожнечею, що анї у одного ІІИсьмеННШ\Lt аж до иінця дев,нт
наїщятого столїтл МП не находимо навіть натяку на се, аби

розвій умового жита на Марсї :міг обігнати або навіть пере
гНати іl0ГО розВій на зе:шЙ. Не розуміли, ГОВІ)1JЯЧИ загалом
і сього, що Марс є старшШ1 від землі і дальше І~іддалений
від сонця і через се він неминучu мусїв на тілЬ},н більше від
далиl'И ся від початку жита, але близше підійти до ІйНЦЛ.
Довговічний процес охолодженя, .який з часом і на на
шій планеті дійде до Rінцл, у нашого сусїда заuшов уже до
сить далеко. Фізичний стан Марса є все ще для нас загад
ІЮЮ в значнНі мірі; але нам Вже ~:шісно, що навіть в його еква
'l'ори.яльних областнх південна теЮlертура на СПЛУ досягає

температури наіl:шмнїйшої Н~ІІюі зюш.

Воздух на Марсї

більше ріДІШЙ НЇіІ\ у нас, рівень l'.UДП в його ою~аlIах обнизив
ся, і тепер воНа вкриває ТЇЛЬІШ трету частину ІЇ(,ГО поверXlIЇ

а при RОЖдій змінї ЙОГО довгих пор року па його біrунах гро
мадять ся иа переміну і таять величезні маСІІ снїl'У, ,НІй пе
рjодично затоплюютЬ його умірковані СТРСфJl. С{' послїдна
стадия обумиреня, для пас ще неімовірно дa.'lCli~, для меш
Іtанцїв Марса Cl'aJIa насущним ізлободнсвН}ш НИ'f3.І1ЄМ. Не
DіДRлич на , І'нїтуча конечність ВІІОСl'rШJlU їх ум, розмирила їх
СПОСJби борби і затвердїла їх серця. І ось УОРlіЮ·І~і РО'ЗУ1rI(,~1
і інструментами, про які ми ще і не мріли ВОНІІ прониз~ІОl'Ь

:зором проспр і в найблизші1{ для них відступі.. в mшх 35.000,000 миль, в напрямі СОНЦЯ,видять нову зорю ДЛЯ себе, 30
РІО надїї нашу, теплїйшу планету, 3 зелеП1Ю'ЮЮ РОС·Ш Н ніспо, С.ШІЇЮЧОЮ :масою води, видять дещо з її атмосферою~
mш красиорічиво говорт ь про. плодючу почву і де крізь :мn-

:,l"аючі ІШОДЇ проблиски :між пливучими облаІ~а!JИ видНїють
широкі полоси заселених сторін і вузкі ленТІ1 засїяних ко
раблями :морей.
А ми, ЛЮДИ, істоти, жиючі на зе:млї, :ми д:rя Них так с а :мо чужі і мусШІО видавати ся їм такими низIIПl'Ш істотами,

~Ш пам ВИДЯТЬ ся :маJIIIИ і лємури. Людський y~\{ вже допус
кає" що житє се вічна боротьба за істнованє і ВИДКО, що так
само думають і :мешканцї Марса. Їх плапета гепер :майже о
стигла, а наша ще юшить житвм, але вона :за~елена істо
тами, ІІа яких :мешкнцї Марса глядять як На нязшї істоти.
І одиноким ДЛЯ них ратунком від певної загибелї, було пе
ренести ся близше ДО сонця на нашу планету, - пійти на
Нас війною.
Однак не будемо судnти їх занадто OCTP(J: радше при
гадаймо собі, яку не:ьшлосерну, .ЯІ~У повну загибіль приНоси

ла зі собою наша власна раса, не лише зьвірям ('.Згадайте
ВJIмерших бізонів і додо). але і НИЗШИАl ЛЮДСЬІіИМ расам.
fl'ае:манїйцї, не вважаючп на спою людську шцобу, протя
гом яких пятьдесять лїт були зметені 3 лиця зеl\lЛЇ в жорсто
кій війнї, яку підняли проrn HIL'\:, европейські еиіr'pанти. я
І..і з нас апостоли милосердя, в самій річи, щобп бути в справі негодувати, коли }Vlарсішш велп віїrny в ШІ\,і},( самім ДУСЇ'?
МарсіЯІІП вирахували сВЇІЇ лет 3 порж а ючt1ю точністю

(їх :математичні науки, стоять значно висше під наших), і з
пайновіиmою однодушностю довелп свої пригот(\ваня до кін
ця. Іtолиб ии мали ДОl\ладпїі"'ПIlі телескопи, ::ми Д:1В н о вже, ще
3 почашо:м де в ятнаі1цятого столїтя. :могли б зап В ажити гро
зячу небезпеку. Червону плаПСl1 (дивна річ: планету Мар
са віками уважали vвіздою війни) дослїджуваJIJl такі учені,
як Сltілнарелї, але не в:Уіли ПОЯСНПТII тих др()жачш~: ясних
точок, ю\ї вони з такою точністю заносили на J\арти. А се
Марсіяни готовили ся до війни.
Вр. 1834., зразу з Лїкської обсерваторНі, потім Перро
тенв Нїццї, і нарештї инші дослїдувачі завваашли ярке сві
тло на освіченій части кружка планети Марс. Ан[лїйські чи
Тilчі довідали ся про ее '3 КНШКЮl »натура« з 2. серпня. Поя
ву сього .яркого світла можна, після мене, пояснИТJ;I тим, що
Мареинни в ТЇ1t[ часї відливали величезну гаРЩ1ТУ і в часї

'

-6ДlЮХ пізнїІЇШИХ протиставлень педалеко того самого !ІЇСЦЯ
можна було завВажити: якісь особливші плями, mшх ще не
пояснено.

Небезпека грозила нам вже шість лїт TOMS назад. Коли
:Марс наблизив ся до землї, те.JIєффічні дроти 1іїіК всїми об
серваторшПtш зеМСЬБОЇ кулї нрацьоВа.Ш ГОРЯЧІ"UВО, переда
ЮЧИ заяви від .1Jя в еля ІІоражаючу віе11\У ПРО 1\Jльоса.1ыий

вибух rазу на сїй планетї. Лучило ся ее к,оло llівночп 12'.
серпня, інспеКТРОСКuІІ, до якого в тій ХВП.;ІЇ авернув ся Ля·
Бель пока..!за в , що величезНа маса горіючого

ra:lY ~

головНо

водня, З неімовірною скорістю llесеть ся 3 Марса до землї.
l{оло чверть на першу сей огневий поnк стаВ невпдпмим.
Видавало ся немовби ве.lшчезпиЙ стовп огня IІ;lГЛО З незви
чайною силою вирвав ся з lJїдра планети »зовсїи так, як ВИ

риваєть ся горіючшї fаз з гармати при вистрілї« ГОВОРИВ ЛЯ
вел ь .

його порівнанє показало ся На npпчуд точним. А однаl\,
на другий день не появило ся про се анї стріЧІШ в часопи

сих, крім неве.mч·кої статейки в »ДеЙ.lІИ Те.'Ієrраф«, і світ
дальш~ жив, не знаючи одної з наЙбі.'lЬІШІХ небl3ПеІ\. Яl\і ко
.'ш-будь ГРОЗIL'Ш .'ІЮдськіІЇ расї. ,н, МОЖЛИВО, щО 11 30BCЇ~1 не
знав би щю сей ВfшаДОІI: па Марсї, колпб не був стрін)"в СЛ
3 оrільві, звісним астрономом в Отершту. Він був потрясе
ІШІЇ сею вісТІЮЮ і в надмірі своїх розбурханих чувств, :за
прощшував :менї як стій йти разом з НІШ ДО ()бсерваторнї і

з(~няти ся НОЧІО обсервоваНЄ~1 червоної шшнстп.
Я докладно намятаю ею Hil! сторожіня. H:lBiTb піеля
nеього того, що від'ПШ ЛУЧПЛО ся. Чорппі1: пїмпй буди
НО& обсерваториї, затїнена лїхтар, що llідuп в ав е.:ш,бе світло
J"id поміст в БУ.:Й, МОНотонне TIII\aHG ГОДІПlШIl\ОВОГО механїзму
тс.ч:єскопа, ВУЗІ,а щілина. крізь ЯІ\У щюгляда.'Ш 3 гори без
донна глубина неба 3 роасїяними на нН'[ звіЗД8 l\Ш. ОІільві ХО
дИВ по БімНатї неспокіїПlО. я: заг.:,ІЯНУВ у ТСДЄСІ;оп і побачив
RРУЖОІ\. теМНО'еинього неба і на НїМ, в поли ВПД;Беня, :ма.ІеІIЬ
ку круглу планету.

Я г.1ЯДЇВ на неї, .і :меНї видавало ся, що вошl. ТО побіл ь ШУЄТЬ ся ТО з1t[СПЬШУЄТЬ ся, то приБЛllжаєть ея то від;,адя6ТЬ СЯ, 3.1.е се пояснпло ся просто уто1tюю моїх очшІ. СОУЮІ\

-7:міліонів миль віддїлюва.JІІІ Нас від неї. Рідко хто уявляє со
бі цїду безмежністЬ безвоздушного простору, Е ш,Їм уносять
са порошки матеріяльного світа.
Недалеко від :Марса, в поли видженя, виднїли, иамя
Т<1Ю добре. три дріБНі ясні ТОЧІШ - три беЗІюнечно далекі
з в ізди, ЯІії можна бу.тю баЧПТІІ тільки через телєскоп: а доп
І:ола була неJlронш~нута бездонна тьма пустого простору. Вп
знаєте,ЯК глуБОIЮЮ ВІІдаєть ся чорнота у :морозну зоряну ніч.
Через телєеКОll ВоНа ВІІдаєть с.а ще глубшою. І R сїЙ тьмі,
невидиме мною - так ДалСІЮ і таким l\1алтш Воно бу
ло з Heii:l!IOBipHO величезНого віддаленя, щшБЛШІШЮЧИС Ь
а ІЮіІЩОЮ хвилею на тисячі миль, ШВИДІШ несло ся до :мене

щось, Вислане до нас Марсиянами, - се, що мало иринести
На зе~IЛЮ стільки борби, стільки нещасть і смерппІ. Глядя
чи в телескоп :мені навіть не прийшло се на ду!tш.у. Та й нї
хто на землї не думав В сю ніч щю :можливість ТОГО рода не
безпеки.

Тої С3:ЬІОі ночі був на :Марсї вибух rазу. Я бачив ,Його.і
Се стало ся як-раз в тій хвилї, коли хронометр 8пбив північ.

51 сказав Огільnі і він заняВ моє місце при теЛЄ('І\f)пі. Ніч бу
.ча горя ча і :менї хо'l'ЇЛО ся питн. Витягаючи недбало НОГИ я
звернув ся в те}IНОТЇ до столика, на я~ім стояВ еJIфон. Нараз
Оп льві крикнув: віп зобачив СТРУЮ горіючого І-азу, яка ле
тІла в шtПРЯl!lі земл!.
В сю ніч другий невидшшй знаряд полеТЇI:!

3 Марса на
:зеМ.1ІО." точНо в два(щять чотири годин пісдя першого. Па-.
мятаю, 5І:'& сидїв на І,інцї стола в темнотї і як перед моїми оч а

:МУ. мигали зеле н і і червоні :КРУЖКИ • .я думав про ее, як гарно
було-б сидіти при огнї і І\УРИТИ: а я ІЇ не догадував ся зн а чі
ШТ всього того, що бачпв. ОГідьві глядїв ще Юі:нйе ь час че
рез теЛЄСІ~ОП, поті~[ МИ пішли до Нього до дому. В додинї,
під нами, Отершого і Чертсї, з їх спокійно СПЯЧПМІІ :ьшшкан
ЦШШ.

Сеї ночі стан Марса СIfЛ~НО цїкавив оrільві. Він богато
говорив про нього і Шlіяв ся 3 ДІІКої дуюш, lI")lO b -бп на
ІНареї ЖWIИ живі істоти, і що се вонн дають на:ь[ сиtна.ли.
:Можливо, що Ta~I доконав ся великий вульканїчнпu впбух, а
1\Іоже бути, що се ме'lеорп падали на планету ТЯЖІШ:М: дощем,

-8таке було його поясненє. Він стара в ся ДОI.а,зувати :мені
всЬо неіІравдоподібність здогаду, аби на двох сусїдних пла

-

нетах орrанїчна еволюция }lOгла піти одною і тою самою до

рогою. »l\fiлїон шаНс проти одної, що на Марсї нема шод
СЬКИХ істот«, говорив він.
Сотки аСТРОІІОАlів бачили на Марсї огонь І:О,1l0 півночи
сеї і дРугої ночі і Talt десять НОВИЙ зряду. Чому на ОДШІай
циту ніч вистріли устали, Нїхто па ае:млї не СТЩ)і:1 В ся поясни
'ІН. Можливо, що (ази, які тВuршш СН прп І\Ожді],[ вистрі.ч:ї до
ставили ЯКИХ небудь невигод ДЛЯ l\lарспяп. !'усші хмари
диму або пороху, які 3 зем,1ІЇ навіТІ> черва СШIЬJшїr тедєскоп
видавали ся 1tшлеНЬІШl\IИ, сїршш РУХОВИМИ 1JПТ Н ЮШ. заволї

кали ясну атмосферу :Марса,

CJ~рпваючн веред нами його

зНані черти.

, Нарештї навіть часописи ;занепокоїли ся T~I'E незвич'ай

ними явищами: СІtріз ь появили ся популярні статі про вуль
каНи на Марсї. Гумористичний журнал »Пипч,( ;'чюбив дуже
Jдачне пршdнеНG сеї теми до ПОЛЇТИЧШІХ І~арпь:атур. А незНа
ні подарунки вислані нам l\'[арсиянюПІ, летілп ТJшчасщ[ в на
прямі землї крізь безмір пустого простору, пролїтаЮЧИ '1'е
пер вже лише кілька :миль :аа секунду і прпблиашчис ь дОІ
нас день за днем, година за годиною. Тепер ,мені видаєть ся
n,(з,йже неправдоподібним .нУо. :могли ЛЮДІ зюї~ІаТП ся своїми
дрібними справами під сим занесенш[ над НlІlШІ, ГРО3ЯЧШІ
ЇМ мечем. Тямлю добре, mt радуваВ ся М'apKce~l. ІЮЛП дістав
нову фотоtpафічну зни1tш.у Марса для іЛЮСТРОDі1ІІОЇ чаСОІm, СЯ, яку тодї видавав. Люди нового ПОІ\О.ТІЇНЯ не можуть уяви
ти собі, як богатшm і піДПРИG1t[ЧИВИМИ були чаСnПІІСИ девят

наfщятого столїтя. Про себе-ж СІ\і1ЖУ, що я був ::занадто за
нятш':і їздою на колесї і з'анадто захоплений чита нем про пи

таНє можливого РОЗБОЮ моральних ідей з

P03EOt)}[

цивілїза

циї, щоби богато думати про Марса.
Раз вечером (перший зна.ряд Марсиян був в тім часї
не більше як на 10,000.000 1tшл ь від нас) ми ~ жіНltою вий
шли на прохід. Небо було ПОІ~РИ'І'е звіздами. .я пuяснив жін
цї зНаки зодняка. і показаВ їй Марса - звілыl, пливучу до
зенїту краплю світла, на m~y в тій хвилї було зворнено стіль ІШ телескопів. Ніч була темНа. Нас обганяли І'ромади про-

-9ГУЛЬКОВЦЇВ , .які верrади зі співюш і ~І)'ЗІШОЮ дО Чертсі й
Альворт. В горішних віlшах дo~iB видно було світ.ІІО і їх ме
шканцї клали ся до· сну. Зі ста.циї зе.llїЗНПЦЇ ДO:rїTa B далекий
І'рохіт відізджаючих поїаді в . ЖіПJ~а вказала :меН]" рукою на
їх зелені, червоні і ;Jювті сш'па.1Jь н і огнї, які ярко вирізува ли CSI на TeMHi:~[ тлї неба. Всьо довкола дихало ТtlКИ1l1 безпе
ченством: і спокоєм ..

п.
ПадУ'і а зЬВізда.

1L1e ось настала ніч першої падучої зьві;зди. На зорях
можна будо бачити, .як вона огненою чертою П)Jонесла ся ви
СОКО над Вінчестером в наnpш[і сходу. уі напевно заВВажи

.ІІН сотки л:юдий і взяли за звичайну Ш1ДУЧУ 3І)візду. Альбін
говорив, що :вона дШІІил а по собі зсленоВатип слід, який сві
тив CSI через иЇдька CeI~YIIД. ДенїНГ, ОДЩІ з наЙ6і.7ІЬШИХ на
ших авторітетів в ~reтеОРОЛЬOlії,

озНачив впсоту її лету в

хвилї єї пояВи - на сто :мILl1b. йому видало ся, ЩО вона упа
ла на зе~IДЮ за сто милЬ від сього місця, де Bjll паходиn ся
н сїй хвилї.
В тім часі .я був дома і писав у себе в кабінеті; але ХОЧ
мої вікна виходили на Отсршту і стори В моїЙ кімнатї були
підняті (.я любив глядіти на небо нічю), 51 Нїчого не бачив.
А. ТІІМ.часом сей дивний предмет, річ ІІю'Ідивонижнїйше зі
всього, що колп-будь попададо па землю з безиірного про
стору - ПОВШ-ІelІ був упасти .якраз в тім чаб, коли я сидів
У себе, і .я бачив бп ііого, IЮJшб підняв очі в хвилї, коли він
перелїтав. ДеЯБі 3 тих, ЩО його бачи.ш ГоворЯТt" ЩО він ле
тіВ з великим проразливим свистом . .я нічого не чув. В Вер
Ішшрі, Сурреї і Мідлсексї богато .JlIодий муеїло u::tЧити .як він
падав, але правдоподібно подумали собі, ЩО се упаВ метеор.
В сю ніч нїхто, як здаєть СЯ, не задав собі труду пійrn гля
нути На JlI а вmий предмет.

Але бідака Or'i.1JbBi, я·кий бачив падучу з ьв і:1ДУ і був пе
РеІюнаний, ЩО дебудь на ПОЛЯХ :між [ореелем, 01'ершоу і.Чо
І;ЇНОН .1Іе~китЬ метеор, стаВ на рано на зорях, щоби BЇДIIIYКa
тн ІЇого. І піп Найшов ІЇого дуже СБ.ОРО недад(чю від ям, де

-]0 К(Ші1ЮТЬ піСОІ\. 1.1~Ш\lШІЇ знарлд, шщаючи, ВИРllВ в зеМ~lї велп
чезну ШІУ. 3 сплою РО31шн увшп на веї сторони nіСОБ, т:.и. Й '
тВорив ДОСІІТЬ велш,Ї КУСНЇ ВlJДHi 3 далеБа на півтора милї.
На схід від сього місцн горів і до равного неба плив ТОНІ,ОЮ
с,труєю голубні1 ДІІМОБ.
ТаЄМНIlЧШЇ предмет .1J'j:I\aB, мюїd'С ЗОВСЇ}l заривши СЛ в
пісок, серед розкинених щіиок СОСНИ, яку він розторощив
ПRдаючп. Сн JlОГО частпна, що ВJlход,пЛі1 на внї. :мала впгшц
ВеличезНого цилїндра,ТРШІЦЯТЬ СЯЖНїВ J) пере1\рою.ОЛдьві пі
дійшов близше; ДИВУЮЧИСЬ над РОЮlіраl\llI а голонНо фОlШОІО
метеора, бо звичаїшо метеорп мають більше або :меньше за
ОБруглепу форму. ll'le підходити занадто БЛІІ~ЬІ\О не БУ.;JО
:мож Н а 2 тому, що метеор ще не ОСТІІГ після свого лету через
апюсферу і був дуже ГОРЯЧІІІЇ. ДИВНllЙ шум, лкш1 ВIІХО.l;НТЬ
Немов р ІЇого нутра ол.льві ЩШШІСував нерівномірному'ОХО
лодженю JlОГО поверхнї: в Ti~I часї IЇO~IY не ПРІІ~С'ДИ.l0 в fO.10
ву, що сей цилїндер може бутп в серединї заповнешш.
Оriльві стояв на краю шш, ВПРIffОЇ ДІІВНІШ ~reTeopo:\i, і
в здивованю глядїВ на НЬОГО, не знаючи ЧИМ !Jt1ЯСНIІТІІ і'юго

не3ВИЧаІЇНУ ФОРМУ. Був На ПРІІЧУД 'l1lхпі-'r ранОІ.', і сонце, 5ше
ЩО іhю ПОБазало сл над соснамп у Веіібрідж, ВіЩI гріло. ~
ГОВОРІІВ потім ол.л ьві , він не па~штав абп сього ранку епііш
.ІН пТJЩї; вітру зовсїм пеВно Не було, і слаБИІЇ шум внутрі цп
.1їІщра був ОДИНОRIШ ЗВУКОl\I, якиІЇ нарушува в тишину. І\рім
йОГО са)юго на полї не було анї душі.
'І ;
Нараз він завВажиВ зі здивованє:м, що те~[НJIЙ нагар а
бо наБИП, ЯRИЙ покривав )leT~Op, відпадає з IЇoг·.~ заокругле
ного верху. Він відпадав ЦЇЛИl\Ш КУСНІшамп, ш,і падали на ІІі
еок. А'Іе ось Відвалив ся веЛИI\ШЇ !(YCOIt і упав 3 ГО,1lОС Н ЮI
СТУБО~І. від шюго у ОГільві забило ся серце.
ХВИЛЮ він стоЛЕ здивованшї, не розуміючи, що се зНа
ЧБТЬ; потім не зВажаючи па еШІЬНІп'"'r ІКар, ЯБиі1 виходив Bi;J:

метеора, СПУСТИВ ся в яму і підійшов до нього, щоб РО3ГЩІ
НJТИ 3 БЛПЗЬБа в чі~1 річ. Навіть тоді ще він був готовиІЇ по
.ненити ее з'ЯВИСltQ неріВНОl\IіРНИ~1 ОХО.1Іодже-НЄ1l{ ЦИЛїндРа; а_
ле TaKO~IY поясненю противорічпв сей фаІ~Т, ЩО пагар відпа
дав тільки з горіпшої части.
І тут він нараз побачпв, що сл горішна частп на або БРУ-

-11лЮК цилїндра обертаєть сп. Рух був TaI~ ма.1ПIr, ЩО він, :мо
жливо, не завважІІВ би lIЇЧОГО, колнб ПРlшадко 13 О не звернув

був уваш на чорну пляму поблизу кружка,

НЮl зразу була

зо в сїм близько нього, а ІІО ШІТьох ХВILlIЯХ ОППНИ.'Ю ся ПО дру

гШ стороНї КРУЖІШ. Але ІЇ тепер він не 30ВСЇ?1 зтю:зуШв, що се
0з на чає, аж ДОІШ не вчув глухого 3ВУКУ тертя і пе побачив,
шо чорна пляма нараз пересунула ся вперед на Оі1.ІІ Н або два
ца.llї. Г1'ут ті.llЬКИ йОГО оеїНило,ЩО цилїндер зроб.;І1~НИЙ nrryч

НО є в середиНї ПОРОЖНИІЇ і кружок :можна зняти.

його від

кручує хтось з н акомг.JЇ, що СИДИТЬ в цилїндрі.
»Госпо;ІД Боже!« - КJлпtнУв Оriл ьві . -

)·/Гю.{ чоло
вік ... там люди. ВОНИ СТ'dрають СЯ ВШІЇЗТІІ. ЯК пони не спекли

ся ЖИВцем в сНі жарі«.
І ДУ?ша пого . БІІСТРIШ оком ЗШІзала появу ци
,ТІїпдра :з огНеИIlМ вибухом на l\іlарсї.
Але думка про :за?'шне.ні n сїм цилїндрі іі\Ішучі єства

була так страшною, що OriJJbBi позабувши про всьо, КИНУВ
еп відкрУЧУщtТІI І,РУЖОК, але на щсатє на час Il()лапа В ся і
не lIопіІ~ собі рук о все ще РQ.зжареШlll металь. Він постонв
в нерішучос'ПІ, nOTil\[ повернув ея, ПИКё.'tраБІ.а в ся 3 ЮШ' і зі
всІх епл ИУСТПВ ся бігтп ДО ЧOl\і Н I1".
Було коло шестої годтши. Він стрінув чо.'ТогїJ\а в по в оз
цї, ПRОJlІУ старав ся щось ІІОЯ(~НІІТП, аае і опові;J;П пє ЙОГО і цї

.'Іиі""і іl0ГО впг,;пц (він забув шшелюх, ЯІшіІ впав ;ТО ями) бу
.11"1 т:ші днкі, що чоловіJ' відмахнув ея і поїхаВ далі. Г1'щ,н с а ~!a псвда'Іа виl:iшла таІЮЖ .~ другшr ~~ шmмсь пя
нпцею, щО ВХО;J;ІШ до ІІІІШІ\У !\.()Л0 Гореел ь <: lіО.'Ю 1\1Оет)' Я1~

раа в тіІі хвп.'ІЇ, І,О.lП тудп щюходнп Ori.lbni. СеЙ В3НВ 1"IОГО
;~a божеві.-ІЬН()Г() і ІІilьітЬ пробував безуспішно ВПJГНУТІІ ЙОГО
ДО шшшу і тут аапщлп. ее трох а отвереiJП,l() ~-ЧСIlОГО таБ,
ЩО I~ОЛIl віп Ilоuачrш .'ІЬОНДОНСЬІ\ОГО журиалїста Гендерсона,
}:отрпй був заНЯТІІIІ у себе ]з садї, він КРІШНУВ до нього l.ріаь
решітку і заговорив ДОСJП Ь спor~ійно:
- Гендерсоне! Чи б а ЧП.1ІІ Бп вчера падучу зьвіаду?
-Ну?

-

-

Вона леЖIlТІ, тепер на ВIIГОНЇ під Горсегсп.
A.~,OCb що! Метеор впав? гарно - CKU;:JНlI Гендерсон,
Ні, се щось ІІише нїж метеор. Се ЦІL;1Їщ~ер - lПту-

-12чний цилїндер, мій друже. І в середині е щось жнве.
Гендерсон з рискаллем в руці стояв. не розуміючи ні
чого.

- Що таке? - 3 апитав він ще раз. (Тpefia знати, що
Гендерсон є глухий на одно вухо).
Огільві розказав йому про nсьо, що бачив. Гендерсон
хВиллю слухав його оповідпдя, а.ле зараз KIIH~'B тшскал ь , ~xo

пив свою нагортку і вийшов на дорогу. Оба бігцем вернули
ся на вигін. Циліндер лежав все в тім самім поа.оженю, але
звуки, які чути було з середини, тепер заТИХШ1, 3 .між круж
КОМ а тїлом циліндра .миготіла ВУЗІtа лінїя ясного металю, а

крізь щілину входив абр виходив воздух З TOНКI~ ШІШотом.
Вони llpислухували ся, постук.али палицею по цилїдро
БИ і Не одержавІІШ відповіди. прийшли до висновку, що чо

л()вік або люди, які сиділи у Н'У'трі циліндра, стратили свідо
мість або вмерли.
Само собою розумієть ся, щО Оdльві з Геttдорсоном ні
чого не могли зробити з циліндром. Пошепта.m в щілину
І\іЛЬІШ слів заохоти і обіцюючи Cltopo вернути сл, вони побіг
лп до міста, за помочию. :Можемо уявити собі, в якім ВИГЩІДі
рщбурхані, подразнені, обсипані піском, біг.іІП воНн сього
.яеного ранку ІІО :маленькій уличці :міста, як-раз .L: тоІЇ ранний
час, КОЛИ Воно прокидпло ся зі СНУ. ІШЛИ отвера.'Ш ся склепи
і верхп і вікНа домів. Гендерсон НІ\, стій вибрав r,я на стацшо
з(~лї:-!Ницї, щоби подати телеГрафічну вістку до .1ьопдону.
В осьмій годині товпа дітий і старших явила ся. на Ви

гонї, щоби побачити »мерцїв З Марса«. Так ІЮЛСНЛЛИ собі
люди сю появу . .я почув її перший раз від журналїста, У 51ЕОГО Я все беру »Вечірпий Телєrpаф«. Річ зроауміла, що я
був пораженшї і не тратячи часу, я звернув ся до піскових тІ

просто через Отерш~)Вський міст.
Ш.
На Горсельсьнім 8ИГОНЇ.

Гурток ЛЮДИЙ,

В числі коло двайцять стояли довкола

вмпчезної ЯИИ, де лежав цилїндер. Я вже оnnс!Вав сей ве
личезний знаряд, який майже зовсїм зарив ся в ае·МЛІО. дер-

--13 НЄ довкола нього було обгоріле немов від виб.vху. Його спад,
очевидно, ВИКJIИКaв вибух огню.

Оriльвія і Гендерсона з:а:м не було. Вони певно подума
ли собі, щО ПОІ\.И ЩО й так не можна нїчого зачати і вибрали
C~ на сНїданє до Гендерсона.

Четверо або пятеро дїтий сидїли,

звісившп ноги,

на

Rр-аю ями і зн,бавляли ея в той спосіб, що Rидалп в цилїндер

камїнєм. Коли-ж я СТРОІ1Ш наniмненє:м перервав сю забав
ку, воНи поч&JIИ бавити ея Б хованку.
В її числї було двох ЦИI\JIїсті в , знакомий :менї садівник,
шшй від часу· до часу працював у мене щоденно, якасЬ дїв
чиНа З дитиною на pYRax і кількох волоцюг з T!LX. щО постій

но волочать ея по двїрцях зелїзничих. Розмов :майже Не бу
ЛО чути. Анr'ЛЇЙСЬКШІ простоJПOДИН мав в ТИХ ч а С:1Х дуже сум
Щ~ виображенє про астрономію.
.
Більшість присутних. моВчки глядїла на веЛИ1tИЙ плоСІ.тІ кружож цилїидра, якш'::і оставав ся В ті:ь[ сз.мім положе
шо, як його бачили Гендерсон і ОГЇльві. На вид сього без
душного Rольос а всї, що надїяли ся застати T~T груду спа

лених тїл були очевидно обманені в своїх надіях. ДеЯRі ві:
діtlШЛИ назад до дому, а на їх місце що хвилї Напливали
ппm ї .
Я зійшов в тН' і тільки підійшовши БЛИЗЬІЮ циліНдРа,

переконаВ ся, що се дїЙсно дивний предмет. На першиЇІ по

гляд в Нїм не було нїчого незвичайНого, не більше НїіК В шtї:М
небудь инщім дереві, що звалили ся на дорогу або в пере
верненій повозцї. Більmе'всього він був ПОХОіІ\И Й радше На
півотворену заржавілу :r'a30BY руру. Треба було мати певний
степеНь наукового підготованя, щоби за ВВ aaarrп, DЦu покри
ва.ючий його горний нагар не був звичайним ОliJfПОМ і що я
снїюч а юж кружком а цилі'нДРом полоса жовтаво-білого ме
талю мада якийсь ДИВНИЙ, Незнаний нам відтїш.!І~.

Тепер мені стало ясно, що дивний npаДм:е'г упав на зеаби в
нІм були живі єства. Відкручуване кружка могло бути авто

1tLm з Марса, aJI8 мен'і видаБaJIО ся неnpавдоподібви:м,

м;~тичне. ВСУ!Іереч пер~конаню Оdльвш, .я вірив. що на ~.ap
СІ е .JIЮДИ.

У меНе lJOЗlГpал а ся уява на СЮ тему, що ЦИЛlн-

.

-14.дер, :може бути, :мі СПІТЬ

1;1

собі ЯІ\У рукопись і ЯК ТЯЖІЮ буде

Іі віДЧИТа111 і Т. д.
Одно лише: для того рода цилїндер був занадто вели·
кюї. Я з нетерпеЛIlВОСТИІО uЖІІдав ХВІІЛЇ :коли ІЇОГО отворять.

Але І{РУЖОІ>: тепер не обертав
чучи, що нема нїчого HOBo1'O,
.ДУмаЮЧIІ про сю ДИВНУ ПОЯВУ.
·.1JO СЛ дуже ТЯіЮЮ заг.::rубитпс ь

ся. В одинаїщятїї! годині, ба·
я ІІішов до ДО.щ, ДО Мейбері,
Однак того дня :менї nPИХОДIl
в СВОЮ роботу.

ПО ІІОЛУДІПІ образ Горсельського Еиго на СІИЬJЮ змінив
-СН.

Цїлщї: ЛЬОІІДОН

був ошо.:Ю?f~1еНІІЙ веЛПЧС~{ПШІ загоДОВ·

lШ}! першого внпуСІ~У Be{~ipHIIX часописшї.
»Еиспедиция з Марса«,

»Сензациі1ні вісти з Вокіш'а«. і т. и. {{рім сього телє·

rрафіч на вістка Огільві

підннл а ІІа HOГII nсї обеерваториї

трох злучених КОРОЛїВСТВ.

І~оло Я~ПІ на дорозї стояло кіЛ'ЬШl Наешшх кабріолетів
.з ВOJ\іш'а, леГЮІІЇ фаетон 3 Кобчену і елсга НТ!lиіl »власниІЇ«
СЕвіпаж, Не ЧИСЛЯЧИ цї.10Ї аР}Іії веДЬОЧШlедів. Нрім: сього,
пе lшаЖt1ЮЧП на жаРЮІЙ день, богато народу l1РПЙШЛО піхо
'ННО з BOKiНJ'a і Чертсі, TaI,~ що :Jібрал а СЯ порядна товпа.
Спека була пе:зноена, аНї хмарпнки в розн а лені:м небі,
аПї lІОДУВУ BiTp,t і тільки від дс-а-де роаюrнешвш соснами
l\IUЖНn було наІЇтп дрібку ТЇНП.
Я llідїІЇШОЕ дО ЯМИ. Тим стошш І\УПЮt люди!!, а в їх чп
('.::ІЇ Гендерсон, Огі.,[ьві, ЯЮIlІС Ь впсшапї бльонJJ,ПН (астроном
. Щ!IЮЛЇRСЬБ.ОЇ оисерваторнї Стенї, ЯІ, я поті~[ ді~jШlВ ся) і ДВОХ
- трох робіТНІІІ,ів :з рпска.1ЯМП. СтеНї BIIД~lВaB щлшази Впсо
ІОВІ. звінюш г<росом. Він стояв Ш\ цилїндрі, шшй тепер вже
:зНачно остиг .•lпце його почеРВО!lї:Ю сп від СliOfШ, він об.ш
вав ея потом і очевидно був ЧПМОс Ь роадражшшш!.
Бі.1 ь ша чаСТЬ ЦІІ.lїндра була Ваю віДl\опана, але ДО.'ІЇ
ШВШІ l\іНЦСl\І він все ще епдїn R аемлї. СІ\ОРО тільки Огільві
зоu а ЧlI В :мене в товпї, яка О!'.ружи.'Ш яму, він ЩШlШУВ до :ме
не, аби я плї;] ДО них і ІЮ.lП .я підіїшІОВ, він дав менї припо·
J?учеН(-; до сусїдпого по'Ьюсту, .1І ь орда Гі,1lьтона.
Я 3 радістю підняв ея виповнити се припорученє, бо та
ІШ}! способюr діставав ся в число при в іЛ6Іїов аних г.шдачі в .

-15 Льорда ГL1 ЬТОІ-І а Л не застав, n'оІ1е :менї СRа.задя, що ІЇого
ждуть з ЛЬQнд~ну ошестій ГОДИНЇ; а що БУJ10 ЩО-ЙНО чверть
На шесту ТОіК Л побіг до дому' напи'rn СЛ чаю, і1 відта.к вибрав
сп на стпцшо. щоби стрінути по дорозї :мільорда.
Цилїндер віднручуєть СЯ.

І\.о:ш л ВС})НУВ ся па вигін, сонце схоДІШО. Товпа JIЮДІІЙ
3 Вокїн(а ДО .:нІ а "ідькох .:'lЮДШЇ BcpTa.1ё.t з в ідтаАІ. 1.'ов

JЇJШІа

НI1 Д()ВІюда Лl\1И впгдядада як чорна шшюt

На щшо-жовті?І

тлї небп. Вона РО3)ЮСol'Ш ся; тепер до дві ста осіб.

Чутп бу.1{()
к,РIIК і ('варню, Веда ся очевидно .якась борба . .lIаЙДIІВНЇIlШ{
здогау!~и РОДІИН ся у моїй голові. Підійшовшп б:Пl3ше, я по
чув голос Стена:
Назад! На.лlД!
:Мені на стрічу біг якийсь ппрубок.
- Там (; хтось в серединї - кршшув він до :меlІе. І{ру
;JЮК все віДІ';РУЧУЄТІ) СЛ. Я бою ся. Я водю ра.дше піш до ДО

-

:МУ.

Я підїJЇпюв до товпи. Т~ш було двіста до трпста ЛІОДИ Й •
Всї не~ш.тrосердно тручади ся, продираючп ся шt І{рай Ю\ІИ і
особollИ В О енеРПЧІІО иробива в ся С.1ІабиЙ ПОJl.
- Чолові І' Впав до ями! - закричав ХТОСЬ.
- Назад - крич а .1{И другі.

Товпа троха розстуnила ся ~ я npотискав ся вперед. Всї

були СилЬНо рО':зб)1)х а ні. 3 5ІМИ долїтали якісь дпвкі скrШІІУ
чі звуки.
- Cдyxaїrтe: ПОl\южіть за.брати звідси отсих ідіотів ('.Ю13ав ДО }lене Ori.тrЬBЇ. - 3 В ЇДІШЖ будемо зНати, що там таІ:е в сїй ПРОJ\..!lЯТЇЙ }[ашиНї.

'

Я побачив, що якийсь :молодий ЧОJlовік (31Іаєть ся, ЩО
c~ був прикаЗЧІПt З Чокінty) стоїть На цилїндрі, стараючись
ІШЮlрабкаТІІ сл, 3 .яМП, куди ІЇого очевпдно зіПХі1ШІ серед за
гпдьної спеки.

А тимчасо?t[ І~РУіІЮК цилїндра відкручував хтось

3 сере

дини. На верху було вже до дві стопи блеСІ'rчих нарізів.
X~ocь трутнв мене з заду і .я мало що не поле"он к,омітЬ го
ЛОВОЮ просто На цилїндер . .я обернув ся назад. Певно в тій
самій хвилї І\РУЖОК відкрутив ся; він 3 бряСІtoтом упав па пі-

-16СOl\. Я відбив ся лїктем від стоячого У' мене за ШІеЧlша і зноВ
повернув ся лицем до ями. 3 аходяче сонце било ?[єнї В очі,
і через хвилю меНЇ здавало СЩ ЩО В круглім OTR(\pi цилїндра
З0 В СЇМ темно.

Іtождий з npисутних, ІЮ моїй ДУ?Щї ,надіяв СЯ, щО звід
тїля появИТЬ ся чоловіІ{, не ЗОВСЇМ похожий до нас I\[ЄIIlКaH
ціБ зе}[,JIі, але все таЮІ.в головних чертах чол()віт{. Я приНай
:менше вірив в се СВЯТО. Але, вдививши ся я, нараз побачив
блискучі ТОЧІш-очевпдно очі.Потім ~1 сеї РУХО!lЮУ купи ВВСУ
ну.тю СЯ щось, ПОХШlіе на більшу :змію. А потім і друга така
C~Ma штука.

у мене IІЮРОЗ npошив 'ІУло. З заду в товпї голосно крик
нула якась жінка. ПодавПІИСЬ взад, але пе відводячи 'Очні
під циліндра, відки тепер виховзувало більше :шій, я почав

пропихати ся назад від краю ями. Я бачив, т~ здивованє пе
реміІШЛО ся в переполох Юl лици людий, які ст()пли ДОВRО.1J а
:мене. Зі всіх сторін роздавали ся ОКРИКИ перелнку. Товпа
подала ся филею назад. Прш{аЗЧИІ{ З Вокіпty все ще не міг
ВІІІшрабкати ся па верх. Я очути в ся Cal\l і бачив ш{ люди Itи
нуЛІІ ся на втікача . .я знов глян,ув на ЦИ.1Jіпдер і :МНою оВоло
дів непоборимий страх. Horn }юї приросли Д' І ~,ісця і я не
міг ворохпути ся і не міг дивити ся.

Циnїндер відрнручує ся.

3 цилїндра ПОll{ало і з Tpy~OM вилізала якасЬ сіра, кругла
111аса. величиНи медведя· Іtоди ся дивна істота вилїзла на
верх
на
стіЛЬІШ,
ЩО
на
нсі
впало
світло,
я
завважив, що цїле її тїдо блеСТИТІ) ся як мокра скіра. Воно
будо округле, і у нього було щось в роді лиця. Великі темні
очі гляділи просто на мене. Під очаШ:І були уста, ·але без губ.
Сі уста раз підіЙма.,ш ся раз шир'Око отвирали ся, ПРОГЛ'ОЧУ
ючи воздух, і з нЬого текла слиНа. Цїле тїл о конвульсивне
дріжало від напруженого віддиху. Одно ?Іягке щупельце у
чепило СЯ за І{рай циліндра. друге гойдалось у воздусі.
Хто не бачив живого ПерсіЯІш на , той ніко.'JИ не зрозу

:міє як страшний вигляд СИХ істот. Дивні уста в лиді їжа пе
ре,верненого до гори ногами; повна відсутність niдбор()дна і

бров; :мягкї щупа.лцп ЯІ{ Зl\ЙЇ У Горrони: сї голосні віддихи

-17легких в чужіІЇ атмосфері; от ся очевидна ОТЮІ,:ілість РУхів
-результат більшої сшш притягаIlН па землї, а ГОЛОВНО, сей
упертшl погляд величезних очшІ, все то вш:лшсувало дивНЇі
чуства ... Від першого ПОГЛЯДУ, від першої :моєї стрічи з си
:ми гадюка~ш, відраза і страх наповнили МОЮ душу.

Дивовижне нараз сховало сп.

ПереВіСИВІJIИ ся череа

3 глухим CTYKO?l[ В Н;\[У, немов ве
Я {{УВ, mt воно КРІІКнул о яюию ь дивним

Іtрай цилїпдра, воно упало

ликий скірmппl мяч.
ГIJубш[ ГОЛОСОМ, по чі~[ в отворі цплїндра пояннло сп друге
таке саме єство.

Тимчасом Я прийшов до себе, обернув ся і стаВ втїкати
],[ов божевільний до п а йблизшої rрупп дерев, як виднїлп СЯ
на о видї· Я біг нав.мапцї та пе :міг не оглядати r.я па те, що
страшило :мене.

Добігпш до молодих сосон, я ЗУШІнив ся, задиху:ючпсь
і став ожидати, що буде дальше. Цїлий вигін довкола ЯМИ
був засїmmй народом. Сих людий так само як і мене прику
Бав дО' :місця страх і вони стояли і витріщившп очи, ДИВИЛИ
СЯ на пеВИД<lні досї єства, або, р'адше на РОЗРffi'ИЙ піСОІ\ на
краю я:м:п, в якіп Вони ВОРУШЕЧ:И ся. І нараз я побачив з но
вим cтpaxo~[, що Над ,я}юю то ВИСОВГУЄ'l'ь СЯ, то з Н ов хоВпЄтЬ

ся якийсь, чорний предмет. Була ее голова УПnВШОГО' до тш
приказчик а , .яка здаЛеІtа видавала ся малеНЬІ\ОЮ,

круглою

.ПЛЯМОЮ,

щО 1:юрнїл а ся на тлї 3іtХОДЯЧОГО СОНЦЯ. Але ось показало ся ресни і він став на краІЇ одНЮ[ колїщш, а потім
виДl\О УСУН)'1В СЯ тому, що знов видно було лишr. голову. На
раз він зовсїм ще.з і меНї причув ся не'МОВ слабпй lфИІ\. Че
рез_хвилю у мене з'ЯВПЛО СЯ бажанє побіrти до НЬОГО, але
страх переміг со ЧУВСТВО.
Поті~[ не було ВІІДНО Нїчого. Іtупа піСІ>.У, наlшдаНого при

паданю цилїндра, заIq}Ивала перед очима всьо, що дїя.JIО ся

в ямі. КОЖДИlї, кому доводилоб ся в тім часї переходити до
рогою 3 Кобr'е~{а або 3 BOKiHra, був би .поражений Незвичай
ним образш[ і товпа Народу, коло сто ЛЮДИЙ, але 3 кождою
хвилею рідшала, стояла неПР 3 ШLll ЬНШ[ колесю[ і, ховаю
ЧИСЬ, ХТО в кущах хто за загородою або за дерева~ІИ - і май
же Ііе обмінюючи ся Нїякюш словами, хиба лише КОРОТК.И
ми уриваними ОКРИI\Dr,ш, вптріщувала очи на І\УПУ піску.

-18 Таємний прОМіНЬ.

3 тої хвидї, ЯК fI побачив Марсіян, що ВИJIїаалп з ЦИ.1Ї Н дра, в якім воНи прилетїли до нас зі своєї плаНl-"ЛІ, :мене не
мов спутали якісь чари,

ЯRі паралїжували веї :мої рухи. Я,

НеllЮВ зачарованшї, СТОЯВ дальше під дереваJ\Ш, по колїна у

високій траві і беЗЮІЛЬПО глядїв на Іtупу піску, ш~а закрива
.713 переді~[ною се стапощпце, Страх і цїкавість бороли си В
?I~eHЇ,

~ Не м,іг ріШlm~ еІ знов підіі"'іТIІ до ями, але мепе ТЯІ'ну
~la страшна цїкавість заг,ТІЯНУТП до неї' Я зачаВ тому обходи
nl ЯllІУ зі всїх сторін, щоб наЙти вигідне :місце :~ля обсерва
диї, ОШІСуючп велике колесо і що ХВЮІЇ оглядаючись на пі

СКОВУ I(~'IIY. Я бачив, як піДІ-ІЯла ся в гору до сонця пара МИГ
J~пх Жll!OOТIlП, які нагадували лаШІ ОСЬминога і т~-CTЇIЇ ехо
валп СЯ, а потім 3 ями почав видобувати ся постепенНо ро:з
І~.JIадаючись якийсь довгпп КО-1.Ії н куватшl: предмет, з УІtріпле
НІш на верху металїчнИl\{ ДИСКОМ, тапІ: веРТЇБ ся mt KO.1fCO

на осї. Що би се ТаІ\С :могло бути?
Більша часть глядачів ])о.збила ся на дві rрупп. О,],на
менша, стояла иО стороНї BOKiHra, друга - по СТОРОНЇ IWll[ема. Всї, очевидно, як і п переходили душевнv боротьбу.
ltiлькохлюдпй стояло блшз ь ко мене. Я підійшов до ОДНОГО
(се був сусїд 3 МОГО села. л ІЇОГО пізНаВ хоч і Не знав т~ він
Називаєть ся) і заговорпв, хоч СЯ хвиля мало надава.ч:а СЯ
до розмОВИ.

- Що за гаДЮЮІ! - СІ\азЗВ він. - Господп! Які обри.п:лпві гадю&и! - Він ПОВТОJШ В се tWз кінця.
.
- В я~Іі .тшшпв ся· чоловік. Ви бачили? з а шпзв я. Але
він НЇЧОго не відповів.

Мп за]'ЮВІМП і досить довго дальше дпви.1И ся На ЯМУ.
стоЯ:.JШ побіч себе і, здасть ся, відчували пешry полеКІIlУ
від сьосо, що були разом. потім я перейшов па инше lІІіr.це
- на горбок, звідКIf було впднїііше, і колп Я ()Г~lПНУВ СЯ, віl
шукуючп очима ],юго давного сус-їда, Я побаЧІШ, що він
Jl:шов до ВокінГу.
ПО ззх{)дї COHI..J,!I зашш су:мет)К.. а на ВИГОНЇ не зміло rя

НЇЧО'ГО. В дал~ на лїво, в сторонї BORiHra, тоВпа He~OB прибу-

-19 В З .J1 З і звідси долїтав тепер не.яСIlИП І~РІШ голосів. ГуртОК лю
дий з околицї RОш'ема розiliшов ся . .яма, де леа;ав ЦШІЇндер,
не давала Нїяких ПрИ3ШlБ. 3\ІІТЯ.

l\fож.лпв о , що ес JlзЙбі.чЬше додало віДВЗІП пубдицї, а
можлпво, над..ходячі з ВОІ\.іш'а нові глядачі ВІLшшали на успо
коєНв умів. ЯJ\.-бп по було, але 3 н астаНЄ1\{ Ночп всї почали
ЗНОВ посувати СЯ В н .шрямі Я:ЩІ. ЛЮДJl ставалп підважнїйші,
бачjl'Ш, що коло місця, де ЛеіЮffЬ цшйндер, панує ТПШІПІа.
зі всі"\( сторін npпБЛПЖЗЛIІ ся по дві, по три чорні постаті;
вони ІUmли, ЗУПИНЯЮЧИ ся, nдтmля.чи ся в темряпу і підходп
.1ІпБЛШШlе постепенно розтягаючпс ь довкола пмп тонким,
непраВпльним півміслце:и, mшп небавом мав ~ товрити коле

со. Я також зачав звільна підходити.
І\.ількох .чюдиЙ, Еізншш і ще де-хто почали c~Ii.тro йm впе
пед і слїдом за НИМИ Я почув СТУl\іт колїс і І\,інеькпх J"ОппТ.
Поті~[ Я бачив, як М9ЛОДИЙ паруБOJ'., син баRашrра, тягнув
евНі ві3щt3 яБЛОJ\аМИ. А пorillI, коло ТРШЇЦЯТЬ сяжНїв від
ямп, від сторони fорселя, ПQI,азал а СЯ певеЛlІчтm. чорна ку

па ЛЮДПТЇ.

.ссй, що ЇІШов шt са:мім передї,

l\IaX3B

білою хо

хоругвою.

Булn, се депутация. ЯІ\. потіl\I ПОJ\азало ся, пони на борзї
fl\.ІІша.чп раду, а що МарсіЯНІІ, не вважаючп На свіїт відра
jl;аючпй вигляд булп очивІІДНО єстпамп РО:'lУl\ШШШ, то ІЇ порі
lIШЛП На разї вислати до них депутацпю і в ш:mї-будь ~СІЮ
еіб, прп по:ночи сиГналів дали їм зро:зумітп, що J1 МИ татюж

розрrпі єства.
Біла хоругов наuлижала ся щора;:j-ТО близшr. Ось воНа
3Bf'pHy.ln па право, потім па лїво. Я столв зангдто далеJ\О.
аон роаріЖНПТІІ фіr'ури, але підтю • .п довідап ся, що в чпслї
(:ТІх, що брали участь в СНІ дС'путацп1", БУЛІІ Оl'і.;тьві, Стент і

ГОІдепсон. Сеп ГУРТОІ\- Дспутатів ::І хоругВою nетуппв ТСlfер
вже в середпну заюшено полеса глядачів, nідш~uго в тій хви

.1Ї nіддїлп.'!О сп І\іЛЬШl теМНІІХ постаТШІ і П~·СТІІ.;П ся СЛІДО~[
~~Я Ними.

Нара.з вибухло ярке світло і 3 ЛМП одиН за други:м: виле
ТJЛИ в гору три СТОВПИ ЯСНОГО зеленавого диму· Дим сеЙ
(слово »полумінь« булоб тут більше на місцп) світив так
щшо, що п темно-синє небо і ціле поле 3 РО3lшн ешпш ПО HЇ~I

-20соснами немов проВаJlИJШ ся в темряву від Cboro світла і по
тім. ЛІt воно щезло, Бидавали ся ще чорнїйшими,

TJIМlIacOM З .ями дало ся чути шиniнв. ПОfJl1Жена сим в:
вnще}1 дещ'таЦШІ зі свОєю білою :хоругвою, зупинила CSI по
другій сторонї тш, просто проти .мене. Така миленька, не:
Зfіачна roPCTIta чорних фігурок на чорній зе:м.;rї! 3 КОікдпм

вибухt))( .зеленого ДIllIY їх облича стаВали зелепuвато-блїди

ии .як у мерціВ, а потіи щезали в темрявї.
Але ось .maJO-помало пшпіт перейшов в кітлованв, а в
кінци в roлосне, nPОТ5ІГн е гудїнв. 3 ями неначе Щ..Іивид, звіль
н:), піДННJIа с.я .якась безфорешш, фіІ'ура і від НР.Ї на всї сто
рони бризнуш лучі.
3а хвилю по СШ явищ)', по розкиненій .r:подські Й TOBnї
перебіг, перескакуючи з одного на другого, д'іІїсний ОГОНЬ.
3давало ся, не.мов-би А'ТО вдарив ' в сих людиі1 невидимою
струвю, яка в одній хвилї пере:міиювала ся в біле поJIyМSI...
3дав ало ся, що кождий, на кого вдаряла так.а струя. Нагло
запалював ся.

І при світлї сеї IlОJІУlІ[іни, яка приносила \шсрт&, 51 ба
чив, Я& одні подавали ся взад і падали, а другі внереполоху
стали втїкати.

,

Я стояВ ошо,ломлений:, пе розуміючи ще, що се йде
смерть, яка в сїй товпі ЛІОдиїІ забирав одного за дpyгmr. он
чув лише. о дїєть ся щось дпвне. один ослїплюючпй вибух
світла :майже безшумниІЇ - і чоловік падав на :міСЩІ без 3tи
Tr! і скоро тільки невидимий горіІОЧИІЇ стовп першІОСИВСЯ вис
ше над головами людшї, за ншш запалювали ся сосни, а ко

ждий корч, вибухаючи ШШРШІІІ, пере:\ІЇНюва.в ся в величез
ІШЙ огневий ЯЗИК. Я бачив як у віддалї, під са:ШІМ Ненrіле'м,
запалиш ся деревляні будинки, rагороди і дерева.
Ся огненна смер'Х Ь швидко і невмолимо зміТ::іла всЬо до
Екола своїм невиди}шм мечем - силою жару· 3 запалених
недалеко мене корчів я здогадав с.я, що вона підходить до
мене, але .я був такий оmол<їмлеНий що не рушив ся з мі.сц.я.
Я чув тріскіт огню У nїСltових ямах, чув як нар:tз жалко за·

іржав кінь і в тій хвилі затих. Потім по цілій Ію,/юсі.яка тш'
Нула св: :межи МНОЮ а Марсиянаии немов-би хто провів неви·
дmm:м: але розжареним: пальцем, вм чорна зем_'ІЯ на сім кіс

-21ци з аJI,Имила ся і затріща ла. В далї на лїво, Il~Д BOKiHt;OM,
там де виходить на вигін дорога зі стациї, щось рутило ся 3
ГОЛGВНІ1М тріском. АJЮ нар аз ГУДЇН6 в ямі заТIl\:Л<1 і безфо
ремний чорний предмет потихо опустив ся і Щf\3 3 очИЙ.
Все те стало сл та!\. скоро, ЩО л не міг ЩШJ':'ІТН до себе.
КоЛІІ-б ся ОгНеНна смерть обійшлаб ула довкола, :~ був-би в
одній Xilилї убитий. Але вона иеНе пощадил Cl , пеожи;цанн()
ПО.шшивши меНе живпм і неушкодженим сере:!; темної і во
рожої но'ш.

Поле, вкрпте горбками, було тепер у моїх очах цїле чор
не: лшпе місцями під teMHO-СИНШI небом ранної ночі На силу
білїли пасма доріг. Цїлий Вшн нараз обезлюдї В . В горі, над
головою вже ПQЯвляли ся зорі, <1 на заході На овидї виднїло
ся ще блїдо-жовте пасмо і па нїй різками, ЧОрШШИ з а риса:ми
вирізували ся верхи сосон і дахи домівГорселя. 3 Марси.ян
не було й слїду. Тільки де-не-де димили ся ще, догораючи,
віддїльні корчі і дерева, а В околицї BOI\.iHr'a, на стациї, від до
}'rlB ВалиВ СТОШ1аМИ ДИМ, розливаючис ь в тихім нічнім воз
дусї.

Rоли-б не се і не чувство подашІЯЮЧОГО, змішаного зі
здивова н ем Сll)аху, ТО можна би сказатп, що нїч()го пе змі ни
ло ся. :М~ленька горстка чорних фіГурок з білою фJIЯr'ОЮ на
передї була вичеркне на з житя і кінець. МирН1 тиrnппа ве
чера мов не ворохнула ся·

:Менї пригадало ся, що я сам ОДИІ-І в TeM.Ho:rї безпоміч
ний і безборонпшї. І нараз мною оволодїв страх.

3давпвши в собі се чувстВо, л обернув ся і став втїкати.
Страх, ЯJШЙ обхопив мене був зовсї:м несв]домиЙ. Я чув
панїчний перестрах, не тільки перед Марсияна~ш, але й пе
ред окружаючою мене мракою і тишиНОЮ. Прибитий сею
грозою, л дійшов до такої малодушности, що біг і плакав 3 тиха мов дитина. Я втїкаВ від сього страШІІОJ'j) місця не ва
жучис ь навіть ОГЛЯН}"ІИ ся.

Менї видавало ся, немов-би мною хтось бавив CJI .як ми
шю, що ось зараз, в тій хвилї, коли я :майже безпечний, та
ємнича смерть - швидка, НR світло - 8ИСКОЧUТ Ь з .ями, де
лежить цилівдер кинетЬ си за :мНою і вбє :мене.

-
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Загадочний промінь на Иобrенсьиій дорозі.

Для нас все ще остаєтЬ ся загадкою, в якпЇ1 спосіб :Мар
силНи так СКРО і зuгаДОЧIІО вбивають дюдий. Де-хто був тої
ДУМКИ, що вони в якийсь епосіG доводять до дуже високого
степеня температури у з а 1.ш н еніЙ IШ1.1срі, яка абсолютно не

ПРОВДІІТЬ теlIJШ. llотім сей нагромаджений

запас

теПЛОТИl

ВОНИ немов направляють праДGЛЬНИl\Ш .1Jучамп на даНий пред

:мет, при помочи віДlIолїрованогv, параболїЧНОГn зеркала не
знаного Сl\JIаду, ЗОВСЇl\l Tal~, як На маяках llYCI~aIOTb світляні

.71ГІЇ. Але правдивість сих дстuлїВ ще НЇКОЛП не доказана.
Як-би там зрештою не було, на встшй випадок певним бу.710
{)ДНО, що загадочний подих СI\ІеРТИ містив ся в lIромінях те

Н.lа. Енерnя тепла, притім невидна, , заміС'r Ь!3IІ;І;ІІОЇ світля
ної. Всьо, що горить вибухає огнем за саюш ДОТИКОМ луча.
Олово Зi.lмінІООТЬ СЯ в плин, ЗСдї30 стає MllГKC, а ЮМИ сей про
l.:інь наде в воду, вода в тій ХВILClї переміняє {~я в пару.

В сю ніч, під зорянпм небом, ІЮ.JIО пісковпх ЯМ, Jlеж а ,1l0
JЮ.'10 сорок людських тїл, Яlі:і зіrлї.ш "-ЗО В СЇIl[ і бу.'Пl обезобра
iI~eHi до непізнанн. ділу ніч ва вигонї від Горсс.'Т}[ НЖ дО Ме й бері горів огонь і не ІЮІ,<lзува,1lа ся там анї одна душа.

Вістка про траrеДІІІО, Ю'Д. там відбу.l а СН, uблеТЇ.'lа май
;І,С рівночасно Rобrеп, НОБінІ' і ()тер:мов. В ВОІ:jш'у по~:!аШI1,(1110 склепи, а через Горее.7l ь е Ь ЮН'"'r }[іСТ і :між З:1ГОРОДМШ, по
цілШ дорозї, .яка дальшс впхоДпт ь на ВІІгін, ТЯГ.lП ея ТОВПИ
п;.тепарі в і робітників, аамаНСIlИХ ЦЇІ\аПОСТПЮ.~r()іКсте УЯВИ
'ІН собі, а ЯКИМ ОЖІІШІСНЄМ, ПНМПВШlIС Ь і ВП'JIlСТПВС Ь ІІісд}!
дн(~впої роботи, ВІІClшал а па учrщю мо.:rо;'І,ЇЖ, І\О}ШСТУЮЧИС Ь
новістю ДНЯ, .як ВІІгідНJШ ПРСТСJ\СТО)[ ДШІ llpOXO.l.Ї B парами і

ДЛЯ Флїрту. :Можете собі уЯВИТИ, шаПl гомін СТОЯВ на дорозї
ДО ВІІГОНУ В сей печр.

Але до сеї порп в BO'KiHfy лпш дехто зНаВ н",віть ее, що
цплїндер віДКРIШ ся, хоч бідака Гендерсон пїс.'І:l В на ПОЧТУ
чодовіl~а на біциклї 3 телєrpамою до вечірної ri.lзети.
Коли вся товпа поодинокими rpупами, по ДВОЄ, ПО ТРОЄ
.'Іюдий ВlIі"'ІllIла за міст на отверіе поле, ВоНа побачила, що
там вже стоять гуртами ЛЮДИ і про щось неСПОІ~lііно розмов-

-23."'Іяють З собою і виглядають з'поза корчів на зеРІ\ало, яке

ItPY

тпло ся над Я'Мj(}ю.

Коло гадини пів дО' девятО'ї, ПО'тім .як таЄІ[НИЧИЙ огонЬ
знищив депутацию, На ВПГО'НЇ зібралО' ся триста аБО' чотири
ста ЛЮДИJЇ, не ЧІІС.1ll11J1І 11-L"{, котрі прm1J{J.Jm СR<Jріііше. В чи·
С.'Ії пеРШIL"{ БУШІ три пО'лїсмеНІІ (О'ДИU ~ Них ІІа ІЮНИ), .які СО'
пісно ВШЮВНЯЛІІ прmш:ш Стента і не пр.mУСІtа.:ш до ЦШІЇндра
товпи

Нараз невидима рука пО'чал а ШВИ'n:І\.О приб.1ІИжати ся і

підnалю в аl1l довкола корчі і дерева.

ПО'тім зі ШШСТО':М,

ЩО

зірвав ся І~різь гуднв, .яке без перерви ДО'ЛЇТ'd,JЮ 3 ЯМИ, стра..
ІПний промінь і перебіг ПО' їХ голО'Вах і 3"апалив J3Р.ршки дерев
ЩО' РО'СЛИ ВЗДОВ1К ДОРО'ГИ, затріща.m О'СНОВИ б} ДІШltі в , поси
Пtl.Ш ся CIr..:la з віЩ)IJ, запалИJШ ся рами і зі CTyI\.IJM з апаЛИ.lІ а

СП часть даху найблизmого дому.
Оглушена тріСІtOМ і ВИТЄ:М О'гню, О'СJIЇпле на :заревО'м горя
чих дерев, тО'впа за В О'РУШIL1Jа ся в панїчпім пщ.>сстраху, не
знаючи, щО' пО'чати.

На ДОРО'ГУ посипаm ся іекри і гО'ріючі гошшнї і У возду
сї ЗНОСИ.ІО' ся гО'ріюче .1ІИСТЄ. На людях стала ГОТ!Ї'l'l" О'ДїЖ, ка

пелюхи. Настав етрашнпй стпск, Кінний по.lІЦJIЯНТ нараз
врізав ся в тО'впу і СІЮЧИВ наперед, держачись руками за 1'0'-

.

.:юву і R.ричучи:

»ВО'НІІ ІЇдуть!« I\.PImнY~la якась жінка і в тіІ[ :ке хвилї тО'IІ
па :завернула па:зад. Переодні напирали на задНІІХ продираю·

чпс ь на дорогу до Rш\їн(ут, поштуркyrО'чи і давлsчи ОДИН дру
1'1;1'0. ШЧ\ЮВ (,.Ti~Д() ()ВlЩЬ. В сїм міСЦІІ, де ДOPO'~a ЗВУ',кувть ся
:ЩіК ряда мп 31'11>, :1 а Ч3R ся ЖОРСТOJШй стиск. І-Ір всї остап

еІ цїлшш: ТРОХ

.:Ш

n темряві

-

дві ;кінки і ДlтІНУ

страшної ночі.

-

задусилп і ПОІ\ШІУ-

.

VП.

Ян я дібрав ся до дому.

Про свою 'УТечу я :МОЖУ розказаm дуже небогато.

Па

мята.ю riльки як Я нащmпшв ся на дерева і мало що не впав
запутавmnc ь ногами В траві. Від всЬого ОIq>}'ікаІОЧОГ() віяло
на мене страхом - невидимOIJO небезпекою зі СТОРОНИ Мар-

-24сілн. Мені здавало. ся, що. не1ПL10.сер ншї о.ГІ-ЮНПИЙ :меч но.
сить ся У вщщусі , що. ним розмахують :менї над голо.во.ю, що.
ocb-о.с ь упаде і вичерюю меНе 3 Житя. Вибравшп ся На до.
ро.гу до. о.рселя, .н по.біг по. НЇЙ на се, що.би відтак звернути

r

на присїдо.к.

1Іа решті я по.чув що. більше бічи не мо.ж)': Я 6у!В зов
сїм З1ryче нщї першкитими враіІ\інями і страшно. о.пав зі сил.
:Мо.ї но.ГИ нід:ко.шу в з,,'ІИ ся і я упав на до.ро.з ї , недалеко. від
:м:іСТI\3, ЯІеші перетинає І(.анад. Я впав і .якшїс ь 'ШС лежав на
пів неприто.'мниЙ • По.ТЇ1[ нараз й прИЇІшо. в до. себr. зно.ва, не
знаючи де я. 3р а зу я Не )Ііг зро.зу)riти, лк л по.пав сл на се
:місце. Мо.го. страху :мо.вби не було.: немо.вби хто. зняв Йо.го. 3
мене. я загубив капе.'lЮХ і ко.внїрець. Ще перед тро.)іа міну
тами для мене істпували тідьки три реальні ріЧJ-І' безко.неч
Ііа ніч і безмір природи і проото.ру, мо.я Власна марність і
БЛИЗЬІtїсть смерти. Тепер не}ювби що.с ь перевернуло. ся,
Т8К сильно. змінили СЯ 1ЮЇ ДРІКИ. Не було. нїшюго. чуєво.го.
переходу від першо.го. душевно.го настро.ю до. АРУГо.го.. Я від
рБ.зу став сам со.бо.ю, звичаїшшr, СІ\'РОМНИ~І г:.>ро.жанино.м,
.я:кш[ я був давНЇ}':'ШІе.

Нїl\ППЇ вигіп, lІ а по.в Ншо'1С. мене чув

ство. страху. мо.я уТеча, смерто.но.сні вибухи огню - nсе те
видаВаJIо. ся )[е нї СНО'М. Я пИтав себе, чи правда сс, що. вс·е
те б~о. і не міГ вірити.
-Я встав і непевними щюкамипо.чав вдиратп ся на міст.
у :мо.їй душі було. здиво.Ванє і пустка. 3 )IОЇх нервів і :муску

лів немо.в-би хто. виссаВ всю СИ.7JУ.
ІШЙ

Я хо.див X'-lДо.м мо.в пя

. ОСЬ над висо.ко.ю дуго.ю мо.ста по.казала ся зразу го.лова,

по.тім по.стать ро.бітник а З мішко.)[ на плечах. Побіч Ньо.го.
бір маденЬ:ки й :хло.пчина . По.рівнявшисьзі мпrю, ро.біТНІШ
сказав: »Добрий вечір«.

:Ме нї хо.тїло. СЯ по.гоnо.рити з НИ)І,
але Я не міГ. На ііо.го приnіт я відпо.вів бездуюшм бурмота
Ш:Ш і переїппо. в ко.ло. НЬОГО.

Над ріко.ю в Мейбері перелетїв на південь поїзд, і щез.
В брамі о.дно.го до.му га,рно.Ї вулички, що. назиDПGТЬ ся Схід
но.ю Терасо.ю сто.яв гурто.к .лю;диЙ, які ро.змо.вляли зі со.бо.ю.
Все те було. таке реальне, таІ\.е знако.ме. А 'raM ... фантаема
:r'орія. Пусте гово.ри в я со.б і , такі річи не бувають.

-25у фабрицї rазу шшїла робота і вс ї еЛGl\:Іричні лшши
були позапалюва ні і долїтав стукіт :машин. Я підійшов до

тих, що СllОНЛИ ІЮЛО воріт. Їх було троє: двох ЩТЩІШ і жін
І,а - ЩО нового на виго нї ? - запитав я.
- Як? віДІ\.ЛИКНУВ ся один З м:ущин, відвертаючись.

-

Що Нового на вигонї?
А хиба пи пе були там?
Богато ]JїсеНЇТНІІЦЬ плете нарід про сей впг ін

-

за в -

в<1іІіала жінка.

-

ЩоіК там стало ся?
Хибаж вп Не чули про людий 3 Марса - з аnитав .н.
Як не чув? - чув. Буде 3 нас - сказа.'lа жін!~а, і nсї

троє засміяли ся.

Я став Ш~ оту:маненИІЇ і розсерди~ ся. Я прn()ував опо
всіти їм що я бачив і не міг. ::Мол :МОВ3І тіЛЬЮІ ще гірше розсмdялаїх.

.

- шt а зав я і
пішов до дому.
,jf\iHKa моя настрашила СЯ, КОЛИ Я увійш(\в - так стра
шно я впглядав. Я переі'шюв устолову, сїв і шrnn В виНа і
як тіЛЬІ\.И :міг зібрати ся 3 думкамп, оповів єЇ JlpO всьо, що
-

Ну. niДОЖДЇТІ., ви ще почуєте про се,

бачив. На столї було приготоване готове снїдане, але нїхто
з нас не діткнув ся ІІОГО, як довго я оповідав Ї~[ про сю ДИВ
ПУ подїю.

- у всїI\[ 'Іім G одНа гарІІа сторопа, - CI;~I:1aB .11 шtінцї,
б3жаЮllИ УСШНЮЇТІІ страх, ро:збухаппй сам СВОЇ)[ оповіданєм.
Се найнезруЧНЇІJш і істо'ш шшх :J тілью! баЧІІВ. Ншш очеnид
но ~ІОжуть сидїтп і убиватп всїх, хто підійде БЛПЗJ,I\О, але
вони не можуть Вилїзти 3 Ш\ш... Але, Боше :мШ ш\ї страшні
істоти!
- Не говорп про се дорогпіі! - с!"азала жіІш а .
- Бідака Оrіл ьві ! - про говорив .н. подумати лише,
що він, може бути, лежить там }[ертвиЙ.
Добре, що бодай жінка вірить менї. Побачивши m~ смер
тельно вона поблїдл а , .н нараз перервав роз:мов~'.
- Вони пеВно і сюда прийдуть - говорил:t Бона.
Я примусив ЄЇ ВІШИТИ вина і стара в ся ВСЯІшми спосо

бами УСПОRОЇТИ.

"6

-~-.-

- Вони на СІІ.ЛУ рухаr<Л ь сп - говорив я .
Щобll ПQ>кріІІИТИ ії і себе, я повторив nее T~~, що ГОВОРИВ
МСНї Огільві про не~roжливісl'Ь для .Марсі}IН ('тало осїсти СП
па землї . .як ГОЛОВНИЙ міІЇ аргумент я BIIДBIIГIl~'I.\ шпаНf: ЩЮ
сшrу притягаНJI. Сила притятаня на верхнї зе~1.l: ІЗ троє бідь
ша нїж на поверхнї Марса. Отже І\ОЖДИП Марсіяп буде на зе
млї .Важити в троє більше Hia~ на Марсї, а сила його MY.lJ..lRYлів J1ИШИТЬ ся такою m~ була. В ТаІ~Ш'-'І спосіб, він не буде а
станї носити навіть своє власне тіло.
Тшс ду}шли вс ї . І »Таі"шс« і »РанїШІІа Почта«. Автори
тетНо ДОІ\,азували се у своїх статях, які пояВюш ея на дру

гий день; але обі часописи опустшПl з виду, ЯІ~ і Я, Дв:.t фаІ~
тори, ш\ї ставили сю справу у зовсїм иншім світлї,
А'l,1t[осфера зе~'1і, як авісно :нає без порівнанє б.іІьmе І\.И
слорода, ніж атмосфера Марса, а дїланє на ::\іарсіян таl\ОЇ

скільR.OCТИ ІШСlLЯ безперечно було в значній міт:ї - против
вагою побільmеня ваЛІ їх тї,шt. Се - перша річ. А по дру'ге,
всї ми перечили сей фаІСТ, ЩО З та'КиШІ 1tlехан ї чНfUШ npил а да1tш, ЯІ\.ИМИ ВОЛОДЇІОТЬ :Марсіяни, можна навіть і без Пеликої
ешІИ, дати собі раду, в раз ї потреби.
Але тоді я не брав під розвагу сих їх Ш3lIІе ів на щюіду і
ТОМУ МОЯ арГументація троха недомаг ана . Покріпивши ся
стравою, оropуженш1:з в ич а ііною домашньою обстпНовою і під

'ДwжуваниІЇ овідомістю конечНости успокоїТl1 ~1\іІ-ШУ,

Я по

ХВИШ почув себе uезпечним і підбадіоОРИВ ся.
- Вони зробили ДурнlЩЮ - говорив я, випиваІОЧИ ВІІ"
но зі СК.7ІЛ Н ЮІ. Телер вони страшні для: нас дише тому,

ІЩО БОПП самі стратили РОЗУ:~І зі страху. l\Iожапво, що вони
не надїлли ся найти на землї ЖИВИХ іСl'ОТ а вже З0 В СЇМ: певно

Н(: надїяли ся наj:'rrи Р03У1ші іСТОТІІ. Та нарешті, коли О ее
ходить, вистарчить лише ПУСТІП'п на ШL'{ фанат - і нї о.и.НQ
го МаJЮіmrа не стане при житю.
Так, правдоподібно, сидячи спокїІЇНо У своїм ГНЇЗДЇ ду
:мав і який-будь добряга на острові св. Маврикія., коли ВИСЇ
ла ІІа нїм ГOPCТl,a сміливих :м:атрозїв в поmyкувашо за ІІОЖИ
вщо. »До .завтра, ми їх до смерти заБЛЮЄМ:О, :МОЛ дорога «.

Не знав я roдї, ЩО се бу.іІО моє останнє снїданє, по m~irt[

зачав ся довгий ряд незвичаїших і страшних дв;'в.

-27УІІІ.
Ніч 3 пятницї на суботу.

3і всїх ДIlв н их і ]lоражаючих річшї, акі Л~ чили СЯ в сю
ПЯТНИЦЮ, ДИВІІїІ"ІшоІО пад все була для :мене їх пе.зriдністьІ
а і ~ВчаЙНИ~І ходом нашого суспільного устрою. Ме нї ~ocь
]!I~ моГло лоМЇститп СН В ГО.ilо ві , що се JIIШІ ш,чаток ЦІЛОГО

]>яДу ПОДЇІЇ, які :мус.ять переверНути до гори ДІН!М сей устрій.

Наїзд :Марсі,ип, ]lоз а 1\,РУГО.М останних подїйне нарушив пї
чиїх звича.Їв анї настроїв. Річ певна, що неодип ЧІВ про сей
ЦV.tЛїндер і навіть РОЗl\10ВЛЯДИ про иь(}го. зде не П 1 дллга є сум:
н]вови. що СЯ вість не ВИК.іlш.. ал а такої сеНЗ<lЦlIі, ~шу шшли

І\8ЛО би приміром наше ультімату:м: Германі"і.
Телєфама сараки Гендерсона з ОIlИсо В :1 н аряду і ТОГО
ЯК він постепенно віДІ\ручував СЯ, принято в Лt-.О!ІДОНї просто
8сі дневffiшарсы\y Ю1ЧІ\.У і peдaI~IOp вечіРІЮї rаііети, В Яfiій
Гс;ндерсон був сліnробіТНИІtом, зажадав від нього те.JIєфафіtІ
ного потвер;з,женя, а не діставши віДІІовідп (він був вже тодї
Вбитий), постаНовпв не ВІІДавати НаД3 В llч а йпого 'шела з сею
вістк.ою.

А навіть пять ~Ш.'Іь ІШRlі'РІГП, отже :гам де були свіДІ~а}lИ
ПОДЇЇ, більшість ПOlі'8 аал а ся 6аііДУЖІЮW. Я вжr. uписував ,НК
віднесли ся ;1.0 ~iOГO оповідапя М)1ЦJІ Н П і жінки, :} Ш\ШШ Я про
СІ} .заговорп в . Сlі'ріа ь ЛЮДІІ CJIOl\iI1 Ho обідади і ВР.'Іеряли, а ро
бітшщи, ІІОІ.і Н1ПШШП J1JНЩЮ, ааба.В.1JЯЛІІ сн; молuдїж прохо
ДІІ,увала СЯ
всьо,

mt

110

у.шцях парамп; вчені спдї.ш аа ІarІІга~ш

-

заВСЇГДІІ.

В BOI~iHГY, на CT<1Цnї зелї.зницї, пої;здп ПРІІ:\.с1,ІIIL'lП і від
ХОДП,lИ і пшбува.ш; паса.жпрп входшш і ЖДaJIП ва двіРЩІ

-

СДНИМ С.:roпои. ВСЬО Jlшло' ~nИЧЮЇІШМ ходом. Х.1JОІГшна-рО\з
ПОС'lIШ чаеОIlпещ! продавав на 11.тIЯТфОР~Іі

»Оеr~пні вісrn«

і ІІОГО JШКJШJШ ».тІюдп 3 Марса« мішали ся 3 ГУРІЮТОМ ТПl'а
l?UВИХ ві.зків і 3 ріЗІШМ СВІІСТО')[ .1J Ь Оl\О:МОТПБ.
На І\.обчапські:~і і [ОРССЛLСЬІ,ім мостї через цїлу ніч
'l'ОВШLЛИ СЯ цїкаві; O~Hi від..'Ходп.7Ш, дp~Ti ПРПХО;JП.Ш, але тов
ІІа. не меншала. Поза СІШ Ішrpока площа ВНП/НУ була ПУСТ",}
j нїма. ТіЛЬКJI З ЯМИ долїтав стук :молошіп, Иl\ИJЇ чути було
далеl\О ДОВl\ола.

-28Так було з nятнпцї на суботу. l\fарсиянп працювади ці
лу ніч горячково; цїлу Hit! СТУlta.ЛІІ МОЛОТі.trllJI, ПРПГОТОВУЮ
ЧИ свої :машини.

В одинаfщяті Й . годипі чсрсз Горсель пеРС)f[tширувал а
КОШІанїявояків і роз}[іСТІI.JIа сп на J\-:раю вигопа. Потім че
рез Roбr'ен перейшла друга ІЮШІанїя, яка окружпла вигін 3
півНЇчної сторони. На другий день, в одпнацятііі годинї ра
но, часописи МОl'JПІ вже напечатати, що 3 О.llьдершота на
иісце випадку вислано швадроп гузарів, дві гармати і чо
тириста людий І\;урдибапського пішого полку.
В дванац.атіЙ ГОДИНЇ В ночи товпа., бачила ш: )'nада зві
зда у сосновіу дїсї, ЩО стояла на дорозї з ВОІ:інГу до Чер
тс і , на північний аахід від ВокіНІ'а. перелїтаючп, вона поли
шала за собою блескучип слїд як БЛИСЮlш\а лїтом. Се був
дРугий цилїндер.

ІХ.
Війна зачинаєть СЯ.

Субота заnпеала

ся в моїй паМЯТІІ,

Ш~ ДІ'НІ. ІІрИІ~РОГО

вижиданя і упадку сил. Був се горячmї, парнні] день, зазна
чеНий різкими вагаНямп барометра, як потім ГОВОРИЛИ. .я
зле спаВ і встав ])ано. Перед снїданєм ВПЇПШШ я В сад, по
СТОЯВ, прислухував ся. Зі сторони впгону но :можна було
завважаТІІ НЇякого руху, ТЇ.1J.ЬІШ ЖаІЇВОР()НОІ~ ')!їтап у воздус ї .
Мій доставець молок.а з'явив СП В епїІЇ аUПЧ:l.llниЙ час .
.я почув стукіт JiOrO віЗІ'Ш і нідїІЇШОВ до нього, щоб ро:шита
ти про новини. Він менї еІ~азав, ЩО В ночі l\ЬреІШН ОІ~РУЖИ
..'ІН війщtами, і нсзабароr.r ПРИЇДУТЬ гармати.
В тій хвилї Я почув знайомі, усп'Окоююч і зnукц: до Во
RіпІ'а підходив поїзд.
- Їх не будуть убпваТІІ, ко.Ш вдаСТІ> ~H обійтись без
сього

-

говорив молочар.

Через пліт в саді побачив он мого сусща. :Ми порозмов
ляли зі собою хвпльи.у а поті1\[ я пішов снідати. РзнUI\. зачи
нав ся в нюїЗВІІчаІЇНЇІЇІПІІІЇ спосіб. Сусїд мій суп думки, що
того дня війська веніють виловити Марсіян аб/) бодшї пере
вищити.

-29- Зле, щО' вО'ни не дО'віряють нам і дО' них так тp~
дібрати ся - сказав він. - Цікав0' булО'б рО'::шитати як вО'
ЩІ жmoть там, на СВОЇЙ планеті :Ми мО'глиб ДОlіідати ся бо-

гатО' інтереснО'го.
.
Він витягнув руку через nліт і пО'дав J,reHЇ щшгорщу ,яб

лО'R, БО' він був не тільки пристрасним, але й щсдрю[ садів
НикО'м. І тут - тО' він мені сказав, щО' в БайфлітІ, близько
П.'lО'щі гри В Гольфа, гО'рять сО'снО'ві тси.
'
- Там, як О'пО'відають, упала друга така сама штука, ну
)[ер другий (я говО'рю прО' сі прО'кляті циліндри) - ПО'ЯСНИВ
він. ДО'СИТЬ булО'б здаєть ся й О'днО'ї !... Не мало гроmшї прий
деть ся видати асекураційним тО'вариствам, заЕИ l'е Все скін
чить ся. І, гО'вО'рячи се, він засміяв сн з спО'кійною рівнодуш
ностю. - Ліс і тепер гО'рить - дО'дав він і ВІ~а:ш,В пальцем
на хмару диму, яка виднїла у віддалі. I{О'рінє б"де ще тліти
кілька днїВ; занадтО' там вже груба верства галуап. і тО'рфу сказав віп і пО'тім craB падькати над »бідmrn Ori.lI bBi«.
Я рішив ся відлО'жити свО'ю роБО'ту на m:-,J.JЇЇШІе і зійти

на вигін. Але дО'хО'дячи дО' зелізничО'гО' мО'сту, я стріпув гур
тО'к шО'ВНїрі в , с'аперів в малеНЬких круглих ШOJl(I}[ах, в бруд

них, червО'них рО'зстїбнутих куртках з під ЯRl1Х виднї.1ІП си
ні сорО'чки. ЖоВНіри сказали :менУ, що через ~liCT не пуска
IQТb. ДійснО', глянувllШ в сеп бік. я зобачив, .що там: стО'їть
,сторО'ж а Kapдrn'aHCЬKO'ГO' полку. Я ПО'ГО'ВО'рив ~ жО'вНірами і
сказаВ ЇА{, ЩО' Я бачив вчера Марспяп. ВО'ни ЗЮІЛИ прО' Мар
сняв дуже А{алО', ані О'дин їх не бачпп і TO'~ГY на :мене посипа

ли ся питаня. ХтО' 3 властий пелів післатп віЙСІ>І\О, сегО' ВО'
Нн не знали, але дО'думу:ва..1JІІ СЯ, щО" не об і ЙІ.lI.1Ю ся тут без

r~неральнО'гО' штабу. Я О'пО'вів і:и про шtлЮЧНй прm.riнь і ВО'

ни пО'чали спО'рити між сО'бою.
- Найліпше - говО'рив О'ДИН

- пі дкР3Сl'П СЯ ДО' Них
під накритєм, кинути сл На НЮ{ і !tіпець!
- ДО'бре гО'вО'рити - під llакритєм. Але яюt ее О'ХО'РО
на прО'ти їх проwия? він О'дпакО'вО' спалить тебе - відпО'вів
другий. - Нї брате! Треба найперше підійти, ЯІ\ мО'жна на.й
близше, а відта.Jt підкО'пати ся під них.
- ЙДИ ти зі своіми підкопами. Ти бі.Т[ьmе нічогО' не зна
єш. ТО'бі би кретО'м булО' врО'дити ся. Сніпп і .
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Так вонн, ка;кете, не :мають зовсї:м ШНЇ,}

-

несподї

вано звернув ся до :мене третий, :маленький, ЧОРНЯВИll ЧО.1О
вічок, з .1IЮJI ЬКОЮ в зубах.

Я п()Вторив :ьrій опис.
3 н ачить ся, :много ноги, риби - сказаlt він.
- І на гадку не прийшло нам нїколи, що будемо битп
сп з рибами.
- Нема нїякого гріху -убивати таких гадюк - завва

-

а:иВ перший.

ТІІ -

Не ровумію, чому їх відразу не розстрілmoт ь гар:ы сказав Ч91ЛJlЯв mї.

-

_ - А де твої гармати? Тепер, братчпку,вж.с запізно. Бу
ло відРазу взяти ся серіозно. Робити ті роботи, я все СВОЄ
каж.у.

І вони ще ДОСПТІ) довго так розмовляли. Розста в шп ся
з ІШМИ, Я пішов на стацпю закупити вс ї поранні чаСОШIСИ,
ЯRі лише там найду.
Не буду зрештою TOМlITJI читача описом того довгого
дня. Я ще р'аз пробував Зalїти на вигін, але :ме нї Не }"дало сп
побачити, що там дїяло ся, тому, ЩО в ltобr'ені і Горселї на
віть дзв і п нIlЦЇ були з,шяті віЙсь!\ами. Вояки, дО J1IШХ Я звер
тав ея з питаНшш :майже Нїчого не знали, а офіцпри та6~ШIl

ча мовчали; не ХОТЇЛП відповідати. Населепє місточка успо
коїло ся, почувши себе безпечним під ОХОРОНОЮ віЙСЬІ~а. Віх
трафіканта :Марmаля, я першпй раз почув, ще. йо'го СИН та
КОЖ погпб на внгонї. Беї, що жили недалеко р-пгіна, дісталп
пrИБ.аз від ВО6JИlIlХ власти{r ОПОРОЖНИТИ і поааМ.ІшarПІ ДОl\ПІ.
Я nершв СЯ домів о 2-гі Й· ГОДПНЇ страшенно змучеНІІІ\
бо день, ЯБ. я вже ГОВОРПВ, був незвичайно ГОРЯЧІІІЇ. Абн 1'))0ха осВіжптпсн, л велїв ПРИГОТОВИТИ собі зшшу І\упіль . I~.o.1O
пів до ПЯТ()Ї я знов пішов на стацию за вечіРНlJЮ l~азетою. бо
в ра,нїшиих часописях не було нїчого, крі:ь[ цy~\c неточноГ()
опису емерти Стснна, Гендерсона, OI~iДbBi і иНшпх. Але все

те я вже знав. :марсияпи засІли В своїіі: Яl\1 і і не показ)"ва.ш
ея. ВОНИ видко, бу.ш заниті роботою; стукіт МО.1отів не В1'П
хав і Над ямою маЙ.ке безnереривно ТЯ'ГIfYВ ся СТОВП диму.
Було ясно, ЩО ВОНИ готоВлять ея до борби. »1'облен о нові
пробп IlОРОЗУ:МЇтп ся ПрИ ПОМОЧИ сиr'налів, аде безуспiпmо«
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пер ска,зав ме нї , щО СІШ разо}! пробували сиtнuлїзувати з Ка
няви, вивішуючи білу хоругов . .Але Марсияни ?О IJ С Ї1[ не звер

-

та~ш увагп ІІа сї знаки.

Мушу щ)изнаru СЯ, щО вс ї ті воєнні приготованя подїла
лали на мене. :М:НОЮ оволодїв во€нншJ: запал, моя фантазш
})о;згоріл а ся і я в своЇІЇ уя:ві розбпвав неприятеля на ТІІсяч,
способів: до мене l\ЮВ вернулись мої шкільні часи зі свої~ш
мрітш про битви і героїв. Мені навіть було .ЯJіОСЬ встиДІlO
вступати в такий не.рівншІ бій; неприятель ВІІда В ,:1В сл таЮIl\!
бсзпо?tпчшп,І у СВОЇЙ ямі.
Іtоло третої години зі сторони Чартсі і F.дльстона ста
.'7ІИ подїлаПІ поодинокі гарматні Ішстріли, у ріШ!JIХ підступах
'часу. Се, як довідався, обстріilIова.'IlI горіючий сосновий лїс,
де упав другий цилїндер.

О ПІl'ст.'v. годинї вечеРОl\I, І\ОЛИ l\Ш враз а ;К:ПКQЮ сицl'
ли в альтані за герба тою, розмовляючи про р..,::шочату битву
зї сторони впгона, нараз долетїв глухий гук першого вистрі
лу і беЗІІосередно по тім ро.зпочала ся стріляшша. 3араз по
~iM, ІІедалеІW від нас, розд<uв са такий ОГ.ilУІШІЮЧИП тріскіт,
що аіК зеl\ШЯ зз)wожала. Я вибіг "а луку і побаЧIlВ, що верхи
Ю'рев падСхідною lwлє:riєю горять ярІШУ ПОJ1Уl\IЄМ, дзвіни
Н:! еусїДfЮЇ маленької церкви ЗРУШIlла ся, а дах довгого б1'

,'ЩIl1,-у' KO~1єIiї ВІІГлядав TaI~, немов-би острішова.ш йОГО з ар
1I1t1T

на СТО ТОН.

Мп :1 а.ЇН:ІЮЮ щ)Осто завмерлп 3 перестраху. Я не від
разу :міг арозуміТІІ, що тепер, 1\0.7І11 І\.О.7ІЄr'iя :маJЇже збурена,
цілшї Грtч/іш. узгіря 1\fеІЇбері віДЩ)JI'l1ПЇ на ді.т.шнє палючого
про:міllЛ l\lнрснян.
Але :J!)():!)'l'Іjвшп се, я вхопив жіш~у за PrRY і без даль
ШИХ цереМОІйІ1 BJITalЦIlВ Ії на ДОРОГУ. Поті}! майже сплою ви
];Їв 3 дому нашу служшщю, УСПОI\ОЮЮЧИ її, що я сам lIобі
il';Y за їі судженим, з юшм вона не хотїла РО3СТПТИ ся за нї

що в світї.

-

На)! неможливо оставати тут -

СБщзав я: жінцї. І не

ВСТИГ я ще договорити, ак стрілянина розпочала ся на ново.

-

Кудиж :мп підемо?

-

запитала вона на~трашена.

-32я :м:овчав роздумуючи. Нараз я пригадав собі наІІШХ
СЕОЛКів. що жили в Лєдерtедї.
- До Лєдерtеду! - h.l>ШШУВ я ЇЙ до уха, ста'Раючись

псрекричцш грохіт пальби.

Вона гл.янула в низ, здовж дороги і побачrша ш\ настра-

шені ЛЮДИ повибігали з домів.

-

.

Япж~ж ~ІИ доберемо ся до Лєдерtеда?

-

запитала

пона.

Я також глянув Б долину. У стіп збіч під зе.;71"зничим ~ю
етом, гнало верхом ПЯТЬ гузарі В • Трох в'Їхало n отверті ВО-'

рота Східної Rолєлї, остаШll два спiшwш ся і побігm по до
розї, за.вертаючи. до ДO~1iв. І{різь ДnM, що тягнув ся від горі
ЮЧІІХ дереВ,СВІТИЛО в:роваво-червопе сонце,

кидаючи на

всьо навкруги якесь незвичаі'rnе, :мертве світло.

.

3ажди на :мене; тут m ІІ<1 разї безпечна - сказав я
жіпцї і не гаючи часу, побіг до шшжу »під СО1ЮШ1ТІШ псом«

-

ш\Ого господар мав КОШІ і малиН: візОІ\.
Я застав його за буФетом і завважап, що він зов-сїм: не

знає ПРО ее, що дїе ся по'за його домом. Перед пюr, ІІлеч1tш
до мене. стояв ЯГillIІСJ, чоловік і про щось ТЮ3МОП.lJЯЛИ з со

бою.

-

l\fепшс як З<1 ФУНТ Я не niMal\I -

ГОВОРl1П господар.

І то без достави.

-

Я дa~I дпа ФУНТІІ!

-

І~рПІШУВ Я до нього через пле

чі незна.ко~юго.

-3ащо?

дав я.

.

І сам доставлю Ш1 дванюІцпту годину в ПО,lШ -

ДО-

.

- Про щО ВП ТіНI говорите, не розумію - СIillзав ГО
сподар. Я продаю порося. Ви даєте два фунти і ще берете
ся доставити його відворотпо? Хоч убиіі - не второпаю·
'я швидко полснив, що менї треба воза, тюгу, що л від
їзджаю. Господар згодив сл. Я заждав аж запрягли конї,
а відтак заїхав на сс місце, де ІШ :мене ждала шіJl!Ка і служ
НИЦЯ, оставив ІЮНЯ під ЇХ опікою, а сам збіг п долmry, по
склащав де-які цїнні річи і забрав ЇХ зі собою. 'Іимчасом за
палила сл гущавина понизше нашого дому і садові nлош
ЗДО-ШК дороги. До нас на гору прибіг один з гy~~piB, він 06-
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~:YB В СЛЇД за ним:

-Що нового?
Оглянув ся, подІШИП СЯ па мене дшашп ОЧJВШ, ПРО
бур}IОТЇВ щось і побіг в гору до дому, ЩО СТО)Ш па хребтї
горбів. Він щез з .МОЇХ очшї за Х1\lарою чорпого Дпму, ЩО В
т~й. ХВИЛЇ розстс.ч:пв ся по дорозї. Я ІШЩ'В СП до дому мого
сусїда і заПУКі1ВШП ДО двсрШЇ, переконав ся (що зрештою
Їr давнЇІЇше знав), що він разом з жіш\Ою віДЇХ:1 В до Льоп
дону і заюшув дім. 3а хвшю хмарп дшry і шум лишили ся
за па?ш і :ми летїлп по ПРОТШІежньому СЮІОнї ргіря, ПО до

розї до старого ВокінГу.
Перед нами, в долmІЇ тягнув сл :,nокіі1нип, залитип
сонцем краєвид; по обох сторонах дopO'ГlI тягщ'ЛОСЯ пше
ничне поле. Можна було вже ДОI'Лmryти ВПСЯtІУ вивіску 1'0'СТИШІИЦЇ Б Мейбері. На ПЕ:редї їхав екіпаж; була се одно
кіпка нашаго доктора. СтупивllIИ сл зі згіря, я оглянув ~
назад. В непорушні~І воздусї, в еуміж з ТОНКИМИ червопюш
язиками огня підіІ"шаJl'..ll сл в гору густі клуби чорного диму
.і по зелених вершках дерев на сходї ПОВ3ДИ їХ чорні тїни.
дим разходив ся тепер далеко і на схід і на захід; на схід
- до самого БайфлїТСЬКОГО ЛІса, на захід - до ВоКЇпr'а.
Цїла дорога була засїяна пародом; всї бігли в ту саму сто
рону, ЩО мп. І ледви чутно, однак досить виразно, ро;здава
JШ сл В тиші жаРІЮГ0 лїтного вечера безпереРПБПИll тріскіт
rnpMamoї стрілянини. Очевидно Марсилнп підпалювали
всьо, що нахО'дІІЛ,О ся в межах дїланя їх теплянС\го промінн.
Я - не дуже досьвідчеИИll візник, і тому менї швидко
прийшло ся звернути всю свою увагу па коня. Rоли, спу
сmвши ся 3 другого узбічя, л зиов обернув ся назад, чорно
го диму вже не було. Я вдарив КОШІ і иідігнаR йОГО скорііl
ше, аж ДОRП :ми пе оминули Вокіш'а і Сенд та не полишили

,цалеко за собою всю ту грозу, від якої втїкалп. :Між Вокін
(ом і СеНДО1l1 ЮІ обіrnалІІ екіпаж доктора.
Х.

.Над

Від Мейбері до Лєдерrеда буде до дванаїщять МИЛЬ .
вогкими лучами за Пірфордо:м чути було 31шах свіжо-

-34го сіна, дерева, що стояли по обох боках дороги були вкрв
~'i рожевими цьвітами. Тяжкий грохіт гармат, ЯRИЙ :ми чу
ли, сходячи з гір в l\fеіібері, затих так само нагло те зачав
ся, і ніщо більше не нарушуваЛ0 спокійної тишини вечера.

Коло девятоі ГОДИІШ ми дібрали ся до Лєдерr'ед:', без нJяrкиx
пригод. Треба було дати коневи відixнyrи; я llvкористував
ся тим часом, щоби з}сти вечеру у наших свояків і відда'l!И
жінку під їх опіку.
Через цілу дорогу жінка була незвичайно :мовчалива:
Ті, очевЦIJJНО, прибиваЛ0 ПОЧJ'Тє нещастя. .я пробував заго
ворити з нею в УСПОКОЮЮЧlll Тонї; Я говорив, що Марсияни,
вже через саму неповоротнасть приковані до :місця, щО В(}
нн ледви чи зможуть ВИ.:iJЇзти 3 ЯМИ. Але на ЬСЇ :моі докази
Бона відповідала коротко. Коли-би я не був звнзаний сло
ВОМ перед господарем ГОСТІІННІЩЇ, то 6увби аа їі намов,фО
J'...шпив ся в ЛєдерГеді. Ах, :колиб се так було І Пам.атаю, яка
вона була блїда, прощаючи ся зі мною .
.я знов, був того ДНЯ незвичайно Р0'3бурханий, пемон
бп .яка зараза переїШ1ла в мою :кров: мене ОШIJI~1вала 'гор;я:ч
ІШ, вїйнп, .я:Іт інодї опанувала ЦIlвілїзовану суспjльність і в
глибинї душі я не Ю'же жалїв над сим, що менї приходить
ся вертати у l\fеЙбері . .я навіть 'бояв ся, чи пропаДІЮМ НЇЧ
на, стрілянина, .я:І~У lІІИ чули ПО дорозї, не озна%ла знпщспя
ворога. Найкраще впсловшо свій ДУХОВШІU Cta1-l, колп СЩ1ЖУ. що lІшне непоборнио тягнуло на поле боротьби.
Було коло ОДІІНаuцятої годинп, ІЮЛП я пи6рпп ся Шt.зад
в дорогу. Ніч була незвичаі1но темна; менї, після оспічеНІІХ
І'.ім:нат, видала сл вона зовсїм чорною. Було mчmо і горнчо,
IlC ЛЇШІІе НЇіІ\ за ДНЯ. ПО небі швиДІЮ перс6іга.lП БЛІІСI\tшm(ї,
а в до.шнї, в J.. орчах, пе шзведпв ся аНі ОДПJІ ,тшсток

-

Т[Шп,

була тишина. Слуга ппшnх свояків заепітrm обn лїхтарі 1І10Єl
попозкп. На :моє щастє, я добре зшш дорогу.іКіш~а :моя сто
яла в отворенпх. освічених дщ~рах ПОВОЗІШ і прпглядала СЯ~
ш. я лагодив ся до дорогп. Скоро тілько веїв до поза, вона о
бернула ся і _вjдіІїшла до кімнати.
Страх моєї жінки перейшов по часТІІ і на меНе і зразу

менї було Нїяко, але скоро псї мої думки занялn ся МаРСИSІ
нами. .я не знаю тепер зовсім НЇЩО про ее, ще стало ся о-

- 35с.таННього вечера і як відбула сп та БОРОТJ,Gа. }J не знав нa~

віть, що було її прпчиною. Переї:щ;каючи І)РРС:З Окгем: (бо Я
п~ав ся другою дорогою МІІнаЮЧIІ Сені і Старпй Вокіпг),
я поб.ршв па ааходї, ІІа ('a~li~l KIJtiIO ОВlЩіІ, ЩJOщшо-чсрпону
полосу, яка у UЛН:Jшім ві;~;~іl.1IрIl(О ВІІг:шдалї\. На :JaJ)t']Ю поже
жі. ВПСОКО нідЛЇТ<1Ю 1 1і ]';ЛУ(ІІ! ІШРНОГО і ЧОIШОIlРГО ;І,JШУ ;злива
.'Ні еа ІІІВlЩIШ І1а l Ю туча а('.'ІІІі]ШЮЧОЇ ен ГРО3ІІ.

РіН.7Iї-Сч)іт ОIlуетrш і нс давав нїаЮІХ ЗІН1l.іll ~lШТЯ: в цї
лїl\l ер.llї uуло В1ЩIIО одно-двоє освічеНllХ віКОIl .. Ало вертаю
'ІІІ у Пірфорд, я мало що не наїхав на

rypTOR

ЛЮДПlї, ЩО сто

ШШ звсрнсні плечrnra до :менс. НЇхто з НИХ не відізвав ся до
меНе і я не знаю, на ~кількп ВОШІ булп повіДОl1дені щю подІі,
що доконували ся по другім боцї гір; не знаю також того, ЩО

значила ся загадочна, тпшmlа і мовчаНІta в сел'l. Ч іІ може жи
телї пOlШНУЛИ своЇ ]'[ешкаІШ, чи иож·е вони бродшПІ в нічній
те~rpяві, боР5lЧИ СЯ :ії страхом, або просто спаШІ спокіЙНШt[
,eHOьr.

Від РЇПлї ДІ() Пірфорда дорога йшла ДОЛПНОЮ Вея, і .я

не міг бачити зарева пожех\і за зriРЄ?r[. Але ви'іхашни за Шр
фордсЬІ\.У церкву, Я знов побачив його. В тій сюrій хвилї де
рева зашрrїли від першого натпсь.'У налітаЮ'ЮJ 6урі. Потім
ДП мене палетів північнпй звін дзвонів ПірфОРДСRОЇ церкви,
ЛRУ я ЛІШШП за СВОЇМИ плеЧШІа і, нарешті, передімною ви
ступила СПJlьпетка ~гіря в Мейбері зі знаЙОl\Ш,МП верхами і
дахаМІІ домів, sші різко чорпї.m ся на багровім небі.
t
Нараз ВСЯ дорога, да.лer\о передіl\lноюаж до самого Еди
СТОНаІ освітпла ся :мертвсцьюш, ~елеНИl\1 свіТJЮ~l, так, що я
)ri1: виразно рооріЖНИТІІ заРПСJI ЕДЛЬСТОНСЬІ~ОI'(, ліса. І{інь
тик нараз кинув сл, що я мало не перевернув ся. Я глянув
ІІП небо. В тій саиїli хвшІЇ щось в родї допгої ОПІенноі стрі2Ш прорізало пливучі хмари, освітпвпІП їх паг.1'О зеле н ова
'l'І!М світлщ[ і упало на поле, на ліВ0 від :меНе. То була трета
падуча звізда.
Слідом за тим передетїла перша ЛИСІ,авка налїтаючо ї

бурі, а' пад моєю головою вдарив грім. І{інь 3І:'шусив вудила
і полетїв tаЛЬОІІОМ.

Ми летїли по відлогі~І спаді, .який веде до піднїжа згї
ря в Мейбері. Буря розіграла СЯ. Лискавка ВИлїтала за' JШ-

-36СЩ'l.ВКОЮ, без перерви, як менї щз анї раз не лучило ся бачи-
ти ДО сеї пори. Не встиг ще заТІІХНJ'ТИ ОДIПJ удар грому, а
вже po~дaBaB ся другий і всїм товаришив якиІісь дивний' трі
скіт,як.ий нагадував радше тріскіт величезної r,ЛЄІ\ТРПЧНОЇ ма
ШИНИ. нїж звичайний грім. В:леск лискавицї ослїпиn менї 0"(Ш,а лице бив дрібний град. Через якийсь час я мало завва
жував, що дїяло ся довкола мене, тому, що мусів глядїти на
дорогу. Але нараз МОЮ увагу прикynав ДИВнrш преmreт, який
lIIВJЩ1КО порушував ся по npотилежнім склонї агіря. В пер
шій ХВИ.ііі я взяв його за дах дому, але при світлї лискав:иць
розпізнав, що він зміНЯЄ місце і то з великою скоростию. С6'
видошпце раз появляло ся, раз пропадало, не~roп-би втїкало
передімною ; за блиском лискавицї нараз наСТУПИЛ:l цїлкови
'1'(1,

темрява,

потім з н ов вибухав огонь і ставало яспо моп В

день і передімною те на долонї виступали червоні :маси бу
дівель на хребтї гір, зелені вершки сосон і тn:і1 З:lгадочний
предмет, mrnlї підходив все близше.
Тепе,р я: бачив його. ЯІ~ :меІІЇ йогu описати? Дивовпж":'
них розмірів, трпнііІ;НИК виtшюї від домів, що свобідн{) по
сував ся по молодім сосновім борі. роздав.7JЯЮЧП, немов тро
стпну молоді деревця у споїм бистрім ходї; х;щяч а машина
:МСТПЛЮ, зі звисаючими по боках сталепи?tШ
РУЧІШМП, які ВІІдапаЛІІ ІІО ході ГОЛОСНИll метаЛЇЧJшІі голос,

3 БЛІІСІ\.УЧОГО

що зливпв ся З ГJЮХОТОИ грому. Ось б.lШСІ\. ЛПСJ.ашm, і я яс
но побп.чпв ДПВНІІІlпред.,reт, що :мчав ся: вперед, підіЙ:\Іаючи
до горп ногп; IIOTi~I він щезав у насуваючЇJЇ сп ~lpaцї і ПО
хьплї з новою ЛПС!\і1ШЩЮ знов пояшшв ся паю на сто нрдів

блпзше. Уявіть собі, що по землї з пеімопірною JIШПДІ\ОСТІІЮ
копш-бп ся ВШ'ОІШ([ стілець.
Таке БОДаІІ 6у.:ІО МОЄ пражінє прп ІІ('рс.'І('тпі~[ світлі .лп
СI,аnrщь. Ті.1ЬІШ знмсть стльця була ее ВС.ШЧ83На. будіВля
Шl тршrііІ-інііі підставцї.
Нараз напередї В соснові:м: 'лІсї верхп дерев розхилили
ся і поя:вив ся другпй трпнїжшщ, якшl, я:к юшї здавало СЯ.,
ю)тив ся просто на мене. А я в своїй повозц'і дотїв йому на
стрічу. На ВІІД сього ДР1ТОГО дивовижа мої нерви не видер
жали; не ДІІВЛЯЧИСЬ більше на нього, я завернув Нараз ІЮНЯ<
на право. Одна хвиля і повозка подстїда через голuву КОШІ.

-37дишель зломив СЯ, МНОЮ КИ НУ.1Іо В рів і я ТШІШО ппав на зем
лю в баюру.

Я швидко вилїз на сухе :місце ХОЧ чув пі:l. ногаlМИ ще
:виду і присїв, СКОРЧИВШП СЛ, під корчем. Кінь не ворушив
ся (бідна звірина забила ся ІІа смерть, m~ пока:~tlЛО ен пізнїй
ше), і при евітдї :юш:ночих ЛJIскавок л з :мого ~lіеця міг ба\..
чити перевернепу IІОВОЗІtу, ш\.Ої Іюлееа ще тихопько крути

.JIf1 ся .. ПQ xBтlї металїчнип велит перейшов І~ОЛ() :мене і по

чав піДІІИмати СЛ В гору в цапрлмі Пірфорда.
3 бдИr1ЬІ~а він видавав сл ще дивнїЙшиЙ. Він не подо
б::ш па просту машину без чутя, пущену в p~'x· А однак се бу
.7lR машина; зі звінІШМ :металїчним ХОДО1t1 з довгшш зігнени
ми металїчними р·уками, подібними до рук, 5.ші звисали, по
дзвонюючи довкола дивного ТЇ.7Ш . .я бачив як Т<lЮl одна рука
схопила молоду сосну. Триніжний великан, посуваючи ея
вперед вибирав дорогу, а покриваючий його зворху мідянmї
БО.шак звертав ся то на право ТО на лїво, :иимоволї напроnа
ДіІ,УЮЧИ на думку, що під ко.шако~[ укриваєть ся голова. ДО
З<1ДПОЇ частп :мапmнп було щшчеплепе щось в родІ nедичез
ного кітла 3 бі710ГО металю; а КОЛІІ се диnовпаатr переходп
ло попри меНе л заВШ1..ж а в, що з того кітл:;]. Бпбухnють І\.7lYби
;;О.'lеНІюватого ДШІУ. ІДе ХБПЛЬІ~а - і піп був Ві!,С да.леко.
Ось все, те, що 5"1 :міг РОЗГ.'1Япутп прп нерівнім б.шеку лп
С!,nВІІЦЬ, ШШlf слїшш очі і ІЮ ш.іllІ В ту ('НМУ :Ш:тІ, наступ а .1 а
ПСIЮ3ГЛЯДШ\ тьма.

ХІ.
При віинї.

Я говщшв ВіІ,С щю ес,

що ~lаю дар .'!СГІ'І) ПІ'реашватп

І;t'ш~і душеві ІЮТ]1ЛССІ!Я. Пебапком я почув :SД1О..1, і знввпжав
що ІІа дппаJI, розсте.1еншІ па сходах HilIcr'.1il. з M~He баюра

JjОДП. Я l\Iпхіпн,Ilыlo l1ЇДІШn сп Шl ноги. псре{пнон ДО Цальнї,

mшпв горіш;п і нішоп ДО еусїдпо ї І.. імнаТІІ, ще\) пе1)Сl\Iінптп
О;І.їж.

му л СС зробпв - не Знаю. 3 пjІШп. мого Юtбінету ВИДНО пер
IIШИ па.:ііблпзшпх дерев, а за нимп зелїаНИЧЩІ шлях аж до
са.мого
орсе.1ЬСЬКОГО впгона. Перед відїздом я .1ІІІШІІВ ее

r

-38вікно отворене. В корптаРП було ТЮПІО і по Іа)Етрастї з яр
ким образом, що розтт'ав ея за вікном, заднн "ІаСТЬ І\.імна
Пе~еОДЇВШІІ ся, я вИІЇШОВ до себе ДО кастету, але чо
тн: видавала ся зовсім ТЮШОЮ . .я ЗУШІНІІВ ся n ДВl.'рах.
Буря стихла. 3 Східної l{олєrії і з Ш'руа.:ilІОЧПХ її со
сон ие остало ся навіть сл:їду і далеr'Ю переді~Шt)ІО цїле ось

вічсие луною ПО:Беа,і, лежало ЯК па долонї, поле піСІ~ОВІІХ
ЛМ. І в сш ярквr осьвіТЛСlIIО по нїм поспішно снували ся
взад і вперед величезні до емrішностп ДІІвощшші чорні
тїни.

Ціла ОІЮЛПЦЯ в тім наПРШlі, як Здавало ся, була в огнї.
По цїлім шпрокі.м: спадї перебігали огненні язшш, осьвічу
ючи червоним відблеСRО~[ ПЛIlвучі по небі ЮІЩШ. Пожежа
приближала ся, Захоплюючи що-раз нові )rісця. ХВИЛЯМІІ
ціле вirшо заступали хмари диму, за ЯlШl\Ш на мить щезали
ТЇНи :Марсиян. Вони працювали над чорними предмета:мп,
.які леа\али на зем..'ІЇ, але я не міг розібратrr, що вони роб

лять, навіть не міг добре розріжнити їх постатш':'r. Я не ба
чИв навіть полуміни найб~изшого огню, хоч ЙQГО тїни ГРі:\
ли Ш1 стїні і на підлоЗї кабінету і до мене долїта n свист огню
а у' воздусі пахло спаленшюю .

.я стиха замкнув двері і звернув СЯ дО віrшr.t. Вид, ЯІ\ШЇ:
З нього розлягав ся розширив ся ще більше, ІШЛIl я підіі1шов близше; з одної сторони Я міг тепер баЧИТЕ доми коло
стациї в BOKiнr'y, а 3 другої - обвугляні дерСl':1 БаЙфлї.Т
ського лїса. У niдніжа узгірл, на зелїзничім ш.тrаху, неда
леІСО від :моста, видно було ярке сьвітло, а на ~Ііеци детшх
до:мів на прилягаючих до стациі улицлх і на д,щюзl до Мей
бері були горіючі розвалини· 3ра з у Я не міг зрозуміТІІ, що

озиачає се ярке сьвітло па сїм зелїзппчім шлпху.

Tal\I

оче

ВИДНО ТаІtож горіло. Видно було чорну груду on.10Мf~iB, а на
боці, по правій руцї довгий ряд mшхсь подопг,штих ЖОВТІL'{

скринь. Потім .я: догадав сл, що се був розбі:rrпН ПОЇЗД; його
передня часть була розторощена Ш1 кусні і горі"1а; задні во
зп стояли на шинах

Між тmш трома головними центрами ИОіІ~ежі -

горі

ючим поїздом, горіючими домами І\.ОЛО стацнї j ·місцевість
шд Кобrеном - тягнув ся темиш! простір зеМ.1Ї, поперери-

-39ваний місцями неправильними пасма}ш ДОГОРЯЮЧОГО і за
димленого лїса.
Небо після бурі вnnогодилu сл і ВПСОІtою ІЩІІ верство
ю диму, що 3астєлювала місце пожежі, ледви не ледви ми
готїла на заходї .ясна ТОЧІ\,а Марс, нахиляючись до заходу~
Нараз 51 почув, ЩО щось ВОРУІІШть ся за загородою мойого
саду• .я відразу прийшов до себе і заглянувши в до.л:ину по
бачив чоловіка, НRИЙ перелїзав чер~з nлiт у сад. .я навіть
:міг розпіЗlJaТИ, що се був во.як. На вид ЛІодськоі істоти мов
одеревіВ() покинуло :мене . .я нахилив сл через вікно враду
ваний:

Гей, ви там! - заговорив я до нього шопотом.
Почувши мій голос він завмер в nерішучости. Потім
скочив в сад, зігнувши ся перейшов через зuрінок і ПО ти
хо підійшов під дім.
- Хто се? - запитав він таІ\ОЖ шепото:м, зупинивши

-

CJJ під вікном і подивив СЯ вгору.

- Де ви йдете? - запитав я :3 черги·
- Сам не знаю.
"
-" Вп ховаєте ся перед ними?
- Так, ТаІ\!
- ТаІ\, війдїть сюди!
Я зillшов В долину, ОТВОРИn двері, ВПУСТПЕ його і Знов
за:ш\.RУВ Щlері на І~ШОЧ. Він був без шапки в розстїбнуті:м
:мундурі. ЛІЩЯ ПОГО ,51 не міг до,глянути.

-

О, ГОСПОДП! вирвало ся у НЬОГО З грудшї, .як тільки

Dіи vвїІЇШОВ

~- Що 'стало ся? -

ЗаППТllВ Я.

Що стало СЯ? - Я бачив в темнотї ак njH очаІЇдУШ
110 махнув И'ІШМП. Вони стерлп нас на порох. РОЗДfiВШШ!
J10~даВІІЛП ЯR :МУХП!
Він ПОВТОРПВ се кільт{а разів.
ВіДТПR :мюїже механїчно пішов за :мною. В їдаJIЬНЇ я

-

налив JЇОЖУ добру порцию горіВІШ.

ВППИІїте - сказав я.
Він штив. Потім Hapa~ сів на крімї.

-

.
Пrред столом

СХИЛИВ голову на И'1ПІ і заплаІtав, xлnnаючп голосно :мОв

дитина.

3

дивною рівнодушністю, забувпш зовсїм про сво-

-40юнедавну роснуку, я стояв пад НИМ, ДІШЛЯ I ІП ~H і нїчого не

розу.м:ВШІІ 3 того всього.

:Минуло досить богато час.у,

ЗаІШ віп уснт\Оїп ся на

стіДЬІШ, що міг відпопі:~атп па моЇ пптапя. І ІІавіть піДllопі
дFtючи, віп говорив без ЗшJ3п і 3 ТРУДОМ. Він буп фРСІ1тром
в артилєриї. 3і споєю арматою щшїха.,ш попи аж па сюry
годину вечером. В Ti~[ чпсї Шl\е Ш\, цїліl\I ВПГОНЇ JЇшла ПП.чь

ба і перша парти.ti l'fарспян:, ЯК говорп.:Ш, підходпла ДО сво
го другого цПЛїНдра. Ііід J.lетадїчнШІ{ наКРПТС)I, І\О.рпстую
чись темрявою ночи,

ПізнїІЇше СеІЇ цплїндер ні;щяв ся на НОГЕ на nпсотшїr
Тj)ПНЇЖНИК і перевернув сн Б боєву машпну. Буп се першшЇ
3 ходячих автоматів,. тоІЇ самтї ЯJшІЇ я стріщ'п Ш1 доро3]. Армата, прп котрій стоян жовнїр, мала обстрілювати піс

кові тш. ЄЇ прибутє прпскоршІО розnязку. І{,оли дано прп
каЗ відїхати кінь фРеІїтра попав ногою у Я}іJ і впаВ', СІШ
нуnши його в рів. В тій СЮІЇІЇ хвилї З заду розірвало арма
ту.

- Я лежав над трупом КОНЯ, тшп звалпв ся ші мене
переднmш ногами - РО3І\азував він. - Я не па:мятав нїчо

го від страху і не сь:мів ворушnти сп:. Нас Зме.1JI За ОДНШІ
з::аШХО1rІ, роздавили! - А сеІЇ страпmmї Запах запах
спаленого мяса! О Боже, )[ЇІЇ хребет був прид:-tвленnii: ко
нем і л 1IfУС Їв лежати аж ДОЮ! не полекшало. Хвишо ,пе.ред

ТИМ, мп були немов на парадї і нараз трах! - і нема нїчо
го .. · Роздавилп! - ГОВОРИВ він.
ПО кіlІЬКОХ ХВІІЛЯХ на вШ'опї ОСІ\ЇЛЬІШ ~Iiг баЧІІТИ }ІіІЇ
л.овпїр, не .1ІИшила СЯ анї одна жива істота; ~'(ірj,1[И ще йОР

чі і де~евця, які не могди ще пере:міПIlТІІ ся у lJУГЛ6. Ве~п
I~aH однак не Знатп чому ощаджував ВОІ,іпг з

домів. Але ось світляншї промінь звернув СЯ

Jloro купкою
n с!о сторону і

:місточко переь[інило СЯ в купу горіючих розr:а:шн.

Дальше годі було що будь роЗібрати в його опопіда
НЮ. Дорога під Вокіпгом показала ся непроходшlOЮ. Вояк
сховав ся в розвалmtaх одного дому і аж в нсчп рішнв СЯ
вш'frи зі своєї криївкп. Він ШВПДІЮ перебіг чеРI)З зелїзничі
рельси і сховав сл За паСИПО],f.

Звідси він кра/дькома почав пробиратn ся до l\fейбері,

-41n еторону ЛЬОНДОНП, падїЮчп с:[ нп іітп ТЮІ Gрзпечнс :місце.
Люди ховаЛІІ ся по ропах і lШВШЩ5ІХ. Ве.1Ш,(' чпсло ТИХ,
щО спасли ся, втїI',ПЮl lЩ ВОІ\ішJу і ГРССР.:lЮ. Мало пмправ
зі спраги. ІІа щаС'J с пнтр;нІНIJI ]\ОЛО аС,1lїашрlOГО :моста на
lюЗірщшшї В(),'І;O'lI)>ОІ~ід, з Ш'ОГО вода lIOTOI~OM ШIІJ.iШ Ш1 до
рогу.

_

Ось і псьо, що :мепї вдало ся ппдобутп пі'~ нього слово

За. словом. Він ставаІ:: спокіІїнїПпшіі в міру того ПБ говорив,
стараючп ся добре ЩJlІгадати собі всьо, що бачил. Ще на по
чашу свого оповіданя: він СІ~азап менї, що не їв нїчого під са

мого полудня. Я пішов до RОМОРИ, наЙШОВ,Т[1!1l троха бара

нини і хлїба і дав ЙОМУ, аби ПОІ{рі1llІВ ся. BiA'l'tlI( МП ПО ТIL~O
І~віі'ппли до кабінету і я знов почав глядїти у віюю· Ва одну
ніч ЦЇJШ ріВflIша перемінила ся в попіл. ОГОНТ. ]І(Ігаса.в. Де
перше був вогонь там RлуБШІІІ ся стовпи ДПМУ. БеЗЧlIслепні
ТJOзвалини опустошішх від вогню домів і чорні пнї обгорі
ЛИХ дерев, m\ї до сеї ХВШІЇ СІ~РПВ:.t~а ТСl\IРЯВ:l ночі, жахали
СВОЄЮ страІШЮЮ паготою на 'Ілі блїдого світ.:ш ранїшної зо

рі. НЇІЮЛП ще в історії війн не uуло ТD.ІЮГО стrншпюго ЗНJI
щеня без цїЛІ\.ОВПТОГО розбору. А ІЮЛО lJіСІ\ОВПХ ш[ У віддалі,
пплисItуЮЧИСЬ :металеВШІ БЛJlСІЮl\{ під ПШПДJ:О :зростаючим

свіТЛО~1 сходу стояли трп вслш,анп і поверталп Ш1 всї БОЮІ
СnОЇl\lП І\оШ3Rамп псщщбп любува~lІІ ся страпmою працею
СІЮЇХ рук.

Пад КобгсіІО~І

ВІІ.:Ш сл СТОШШ ПО.:'lумінп.

Сї огненні

СТОВПИ з настанєм ДНЯ переміПШJII ся в СТОВІІН І,рnваво-чер
г,оного ДИМУ.

ХІІ.
Ян знищено Вейбрідж і Шепертон.

Іtоли зовсїм розвнднїдо СЯ, МП ПОІ,llНУЛП г,іюІО. Артилє
Jшст згоднв ся зі мною, що нам небезпечно бу.10 лшппти ся
Дома. Він радпв пибраТІІ сл дорогу до Льон;rrlIТТУ, бо хотїв

~.тучитп ся зі своєю батериєю. А мій ШІШІ був т~ший, щоби
.Ш~ наЙСRорше веРНУТІІ ся у ЛЄ;:J.eрГед. КО.:ІП-Ж н мав такшї
страх перед :МаРСИЯН:.1МІІ, що я рішив сл раз ІШ псе ПОІ\ЮГУ
'ПІ наші СТОРОНІІ; персвезтп 4\іш,у до Нюгавеп і підіхати ра-

-1230~I З нсю. І тому замість йтп дО ЛЬОІІДОПУ МП рішшш ея: ВП
їхатп на коптінентї.
По дорозї в пащжмі Н(шіШ'а, ~Ш стріну.ш щшал(:рпсriв

8-го гусарсыгоo ПОЛl~у. НОІШ аУНІІІlII.Ш СН. ЇХ ()уло ТРОХ: під
поручюш, і ДВОХ ря:довпх· ВОНИ ве;J.Ш ШШJ1СІ, іllеТI>УIlltшг ІІа.
ВІІСОКій підставцї (гслїоl'pаф, ш\. IІШІешІВ )НIJlї .1 І>ТІІ.Н:РІІ(:Т).
- Ви перші ;з ТІІХ ОІ\ОЛlЩЬ, яких стрі11i\(::.ю сього;щя:.
- скаЗав ПЇДПUРУЧНIJК. - РОЗІ"ІЖ.ЇТЬ, ЩО Т,Ш Т.!!а' ДЇЄТІ. ея.
В йОГО .1ІЩІІ і Г(іЛОС Ї нробнnав ся erpax. ~+~OBHЇP", нкі
Їхали з НИМ, цїю.шо ,ЮШИЛІІ ся на нас.
- Нашу ap~Ial'Y - СЮlаав арТІІ.'ІЄJШСТ -- роЗірвано
вчера і 'ЮІ ховаємо ся :3 того часу. Я шуюо свщ;Ї батерпї, l{о
.Ш псрсїдеl'е ще З пів ~Ш.'ІЇ тоЇ дорогп. то І10бачтпе.
- А до 1.. 01'0 подібні сї ЧОРТП? ЯІ\. ВОІШ впг.1ПД'ИОТЬ?
з.шитав пїдпоручнпк.

-

- Велпканп, ваша впсокосте, і в ПОВІІі~І уоруженю. Ро
СТ ом Зі сто стіп. Кождпі'І,.мп!, трп 110ГП і тїло ЦЇ/Іе світпть ся
а голова велпчеЗна і заБ.рmа ІЮЛШШОМ.

-

ЙДи до чодта

t

Що За нїсенїтНІЩЯ:! ~

-

I.'І\аЗав

під

поручнпк.

- Самі побачпте, ваша ВПСОБосте! Вонп ходять :3 ЯІ~о
ІОСЬ СКРИНІ\ою, пускають з неї ВОГОНЬ і вбпва ІСТІ) па смерТІ,.'
-

Оружем хочеш СІ\.азати?

30ВСЇЬІ нї. - І артилерпст почав РОЗБаз~ вати про па
лючий промінь.
В серединї оповіданя офіцпр перерncш розиопу і подивцв ся на мене. Я стояв нед;аЛеІЮ, ІІа даппіl\І :міецп.
- А ВІІ бачили? - запитав він.

-

Все те дїйсна правда -

відповів 51.

Ну щож, так треба й менї ПОДИВІІТИ ся: t,C міІї: обовя
зок
сказав офіцир.
Слухай - звернув ся він до аРТИЛ6РИС1~ - нам при
казано очистити доьш від людиir. А ти ЙДИ просто до коман
данта бриГади, І'енерала Марвіна і РОЗКа,іКИ ЙО)ІУ про всьо,

що бачив, І'енерал є в Веirбріджі. 3наєш дорогу?

-

Я Знаю

-

скаЗав я.

Підпоручпик вдарив І\ОНЯ.
відси пів МШІЇ?

-

Так кажптr.. що буде З
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-

Що наіібіч:ьше.

-

І я ГІшзав РУ1\ОЮ ІІа .1J·c, на пів

день.

Він подякував і відїхаll. Більше мп ІЮ ба ІШЛП І1ЇКОГО З
НИХ.

Троха дальше, МІІ етрїнулп якісь Т)1ІІ жіllКІІ З дїтмш,
3,)!-ШТИШІ ІШЛО тачок, ш\і СТОЯЛИ на дорозї 1\.0.710 селmІСJ,l\.ОЇ
X;:tTI·I. Вонп ШШОСІLШ з хати убогу обстанову, ~шісь брудні
шryнки і старі меблї і все те складали на таЧКJI. Всї три б}
ЛІІ заняті своїм дїлом і навіть не. відзииваЛІІ ся ДО нас:
На етациї Баliфлїт, лїс кінчІІВ СЯ. МИ впliшлп на ОТВС])'
те поле, Сел:) ВТОlIлеllе в промінях СОНЦЯ, ДПХНШ: CIIoy.OC~1 і
ТПШИНОЮ. :Ми бу.ш тепер далеко за грашщmш дїланя палю
'шх промінїв, і колнб ІЮ ОПУСТЇЛІІІЇ впд деЯБП:Х домів та не·

I~YllKa ВОЯІ\ів, шй стояли на зеЛЇ3НІlчім мостї і Уl>aіБНО глядї
лп здовж лїнії в сторону Вокінга то сей день ніЧШI не ріж
НІШ би СЯ від кождогс, ШІШОГО дня.

По дорозі до Ельдстону тяrnули ся скрипото:м фармер
СЬІ\і вози. І нараз, через отворені Boporra, обгорсджепого
2я
ми
зобачили
дnанюUпщn,
шість
ЮУНТОВlIХ
:мат, розставлених в боєвім ПОРЯДl{у У рівних nі:щтynах.,
на від дРугої і Звернених дулами на ВОБіпr'. Кол\, І\ОЖДОЇ

поар
од
ар

:мати стояли в боєвім рядї арти.іІЄРПСТИ.
- От се гарно! - СІшзав я. ~Гепер піЗ Н а!(J1Ь l\lарсияни,
що значить добрі стрільці.
Артилєрпс'f ПОСТОЯВ І\ОЛО воріт,очеВИДЯЧБIJ вагаІОЧИ СЛ.
Нї, вже .я лїпше иіду, сказав він.
Дальше, не доходи до ВеІЇбрЇДіка, зараз Т.ЩП За мостом,

-

ЗНОВ стояли гарматп а ЛЮДІІ I~ОШ1ЛИ lювп.

- Се те саме, що бороТІІ ся з громом - J;JЕважив ар
т:r;лсрпст. - ВПДКО, ЩО вони ще пе знають теll:ШНОГО про
:шня.

Офіцщш, ЯБІІХ РУІШ Не булп З(lняті, СТОЯЛlt і г.'Іядїли ІЮ
IJE~РХ лїса на південнпй захід, та ІЇ ВОЯlШ, щО І,(;П:tДІІ ОКОПИ,
раз враЗ ІШдалп робоrry і глядїлп в ту саму сторону. Баfiфлїт
був на ногах і }ЮШКаІЩЇ швидко ладили ся до дl)РОГІІ під па
Іі.ЛІІRуванєм два{щятп пішпх і кінних гусарів. ](ОВІшла тов
ІШВ ся нарід - по більшій части христіянп, що не забули
ради недїдї убраТІІ ся J ЯК найгаРІІЇЇІШУ одїж. Але богато 3

-1-1ІШХ не розу.міло зовсїм грu:шчuї неUезпеЮІ.
ДНИ старушок, дер;щ\,В в руках

3 десять

l\lli

бачпли, НІ. о

ГОРШІ,jв з ЦІШТГШ

ЮІ uрхидешш і сердпто ClЮРІШ з ІШЩJU,,1СМ, ЯI\lIlJ ІЮ JlUЗВО

ляв йому братn їх зі собою. Я підіі"'ІШОВ до С1арцн і ~ХUШШ
його за плечі.
- 3наєте ВІІ чп НЇ, що там дїєть сн? - СІ,аЗав а іIШІУ,
ш~азавши рукою в сторону лїса, За яким УІ~РІШі1.1І1І сп 1\1<1])СШІНИ.

- А? що? віДІ~1JШНУВ ся пін, ві;r,веРТ:1ючJlt:lJ. - Н ось,
говорю ЙЮІУ, понсншо, що, :мов.ШП, жа.:ІЬ ІШД<ll'Н цвіти ...
C:~lepть, смерть 11,:1.0! Чуєт!'? С~ІЩІТІJ! I\}ШI\llУВ Я
йому в УХО, і пустив сн потім доганяти свого топаРПШ<t.
3аІШ ще я встиг діі1тн до І\інцн УЛІЩЇ, Я OJ'.'ШЩ'В сп. 1\:1
пра.тrь оставнв стщщн в СПОБОЮ і він стонв на давнім JІЇСЦП,
зі свої.rvш аРХІцеюш і (•.:}),НІ.:ом, і UC3 ,ёIJ~ШП ВПЯJrjlЕ аір у 11))0сПр.

-

у ВейGрідші НЇХТО ІЮ міг НЮІ еБnаnтп, де міl?ТПТЬ ен го
довний ІІ1Тn{): в .місті була ТаІШ метушня, }шої п ще з роду
не бачив. На кождім І\РОЦЇ lIОВ03ІШ і тятарові ПОШІ - ІІаІІ;Щ
ВОВПЩНЇІЇша иішанпна екіШlіlшiJ: іконИІЇ.
1\lп з аРТН.1СІ,ІІето:м Р03.'lОіІШ.Ш ся на ступнях фmНit)Ш,

щоби ЗЇСТl1 снїданє. Воєнні патродї (тут ВіБе Ш~ гузарп а фа
надієрн n бішх мундурах) , упсреДіІШЛП меш[~nнїв. щоб або
Ішїзджалп або ховали ся у пі;J,RОПП, скоро тільr:н зачиеть ся
пальба. Переходячи через желі3Ішчпі1: міст мп ба,чІІЛП, що
На стациї ТОВПJJть ся нарід; цїла плятформа пула заnа.тrена
паКУНI\аМИ а товпn з ІЮіІ\ДОІО ХВП.1СІО зростала.

Ми прибулп' до Веіібрідж в ПОЛУДПС а по двох годинах
доходячи до ШепеРТОНСЬІЮГО слюзу, де рі'lІ\а ПrІЇ зливаєть
с? з Темзою. ПО ДОРОЗЇ нам прийшло ся lIОМОГТП якимсь
двом старуmКЮІ, уложити на віз їх річн. І мп ТrОХП задер
жали ся. Вей впадає до Темзи трома рамспа:мн. В -сЇм місцї
від;буваєть СЯ постіІЇНJПЇ перевіз через ріку, де :можна нюш1П чоnен а крім TOru находять ся також паРОХОJ(fl. ІІа щюrn
дежнім березї розкШІуВ ся Шепертон зі своєю ІОСТИННІщею,
серед зеленої луки 3 вистаючою над дереваШІ високою цер
ковною дзвіницею.

На дРугій стороні ріки :мп застали гал а е."ШВУ , розбур-

-
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:\дну товпу втїкачів. 3агальна юеча !Це не Ilеl1(~міНІІла ся в
шшїку, але вже II тепер було далеко більше нщ)о;~у; нїж МО
гдо помістИТІІ ся на ВСЇХ човнах. ПіДХОДll.:ш що раЗ 1'0 нові
пасааШРП, УГШІаЮ'lпrь нід тягаРОl\l КЛУНІсїn. HftaCL сунружа
пара таЩИJШ свіі1 ДОМnIнний СК~lрб на ЗНЯТИХ на сю цїль дне
рах. Один з ВТЇlшчів сюt З <1В нам, що він хоче rЮПlюБУВТІІ ді
стати ся в Шепертонї па поїзд.
3а ТС:М:ЮЮ, I~pi"I . того 1І1ісцн ІІа бзрез ї , R~','Щ ПJ)П'lалю
валп ЧОННН. fiуло ТІІХО - ШШІІІІ~1 контраст 3 IJ:)ра:3ЮІ на. "У
GРСЙСЬБіlI березї' ВПСЇДilЮ\ІЇ з суден пасажпри llУСl\t~лп ся в
дальшу дорогу піШfШ. Перед гостшппщею стояло кї.'ІI>І;ОХ
Jюяків; вони нригляда ..ш ся ВТЇЮНОЧПl\I, але ПОМ/)']JI своєї пе
;І.:шали НЇІіОМУ. Гостпннпця була Заю\:неНа'

-

Що се?

-

ЩН!І~НУВ нараЗ ОДИН з ПЄJ,СІюзчш,ів, а

чоловік, що стояв КОЛО :мене, І1РИКНУН на пса, mшй почав
гашшти. - МОВЧJI ТН, дуршо!
І ОСЬ до нас знов долетїв ДИВНИЙ звУБ, V.~ie СШІ раЗО1t{

Бід Чертсі; ПРПГЛУШСНИЙ, туппй звук гармашьоІ'О впстрілу.
3ачинав ся бій. Майже безпосередно за п~rШIll\IП дво
Ііа ВІІстріла:мп, розставлені За рїltOЮ, правору\( нід нас, <1.1е
невидні нам батсрпї за деревюш прилучшш ~Я дО хору і за
греміли одна За другою. Якась жіlша КРПКНУ,:(~1, Бсї завмер
ли, ОШОЛОl\fле.ні наглим шумом боротьби. тап\JЇ блпзької, а
все таки невидної для нас. Не ЕИДКО було НЇЧ'JГО RpiM IL10CLИХ лугів. па яки.х пасли ся корови і ДОВГОГО !ШДУ підстрп
r.енпх рівно, серебряних ів, що тихо дріr.raлп під горнчшш
дучами сонця.

- Ж.оВНЇри їх не пустять - відозвав ся КОЛО мене жі
IШЧИй голос, в якім звучав су:ьшїв.
Верхи дерев застелили ся леГІШМ ДИМОМ. Нараз у від
ЮІJIЇ, в напрямі ріf;И від того місця, де ми ~ruшІП, ВИСОІ\О
з.:ІеТЇв і повис У воздусї стовп диму. СЛЇДО1t1 За тю[ роздав
u

•

,.,

ся, потрясаючи ВОЗдухом, ТЯЖRШІ ГРОХІТ ВИОУХУ

. дрожала

..3е1tL11Я

З<1-

під наШШІ!1 ногами. В двох або трох пікнах сусїд
них домів ПОвилїтали шиби. :Ми стояли, НЇЧОГО не розу
J.UІОЧИ.

- Вони! Вони!
Брате? Там!

-

закричав якийсь голос.

-

Ось там І
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ОДИН, два, три', ЧОТИРИ узброєних
ш: над

дерева1tш,

ШВИДКО llосували

Мареия н , 1ЧЮСЯЧИ

ся по

ІІОШІХ. ЩО тя

ГІІуть ся 1\0.110 Чертсі; ВОНІІ завернули В сторону ріІШ.
дом за НИМИ

поЬачплп:?tш

плнсго

ЯlшІЇ

Слі

підходив з боКУ.

Металеві тїла всіх плтьх вилискувалн ся На еmщї· 3разу
були се :rtшленькі, сьмiпmі постаті в КОJПІаltах. lIохптуючи
ся на ході, вони летїли мов вівцї і з кождим І\jЮІЮМ шrpо
шали. RраІЇНПІЇ з лївого боку, актЇ був на"ЙдаЛJ.lпе з Них
всіх, Зачав вимахувати у воздусі велшюю

пушкою: стра

шний теиляНий промінь, якшЇ ,'1 вже бачив в ШПНІЩЮ в но
чи, звернув ся на місточко Чертсі і вдарив в нього.

ІІа вид сих бистроноrnх, дивних і страшппх єств, СТО
яча на березі товпа ЗаСТlП'ла під вражінє:м: страху. Ніхто не
відозвав ся ані не г.ршmyв. 3агальна гробова мовчаНІ\а.
Потім страшний шум ГО.1Іосів і тупіт ніг. Всі почали вті Ю1'111 від ріки. l\·'[їй найблизшпй сусїд, пастрашенпп до тої сте
пени, ІДО забув кинути· свій куферок, Яlшй ІІіс на илечах,
нараз обернув ся, готовлячи сл до утечі. але І:трах Не :моnн
рогом свого КЛУНІ\.а. 3ахоплеНПі1 ЗагалЬІШМ Пf'rестр3.хо~r~ я
таБОЖ відвернув ся, ГОТОВЛЯЧП СП до втечі, ал~ страх не пі
дібрав ще мені щшrомносrn. Я не забув про страШНШІ тє
П.;шниЙ промінь. Чим СІ\орте до воДІІ. Тут neCJ.> ратунок.
- у воду! - Закричав л. Але на моне не звернув Нlхто уваги.

.

Я повері-Іув назад, ПJlОСТО ІІа аІетріч НnДХОДЯЧОМУ
J\'[арспянови збіг З берега і стrі:мголов І,ЛПУВ еп у воду. Де
хто пішов за свої:и npIllIipo:M. До прпстапї ЩJТРIПЛШШ ЛОДІШ
з людьмп; вони як раз ТОДЇ впсїдалп на беріг. f[ перебіг по
біч них· Ріка ІШЛО берега була таю\ :м і ЛБа , що 51 пройшов 3
дв3.l':'ЩЯТЬ стіп водою, совгаючись та ПОТШШЮЧlІСJ, о ХОВЗІ\е

Щlмінє Нарп З я зобачпв мапа~е над своєю гоЛС,]tOЮ пn:шшх
дnicTa сяжнів перед собою, пеличезну постать М аГСППНnНі1.
Я Kmryв ся вперед і пірнув у-воду. Люди, що були в лодшtх
У.инули сл також у воду, лише де-л"То 'ратував сп На беріг.
Але СШІ разом МаРСИЯНЮІ не бачив утїг.~1.ЮЧИХ людпіі,
.яІ~ не бачить втїкаючих в ріжні сторони :ИYJ):l.влїв чоловїІ",
що нечапНо наступив на муравелиско, коли я а::і:~ИХУЮЧИСЬ

висунув голову з води. колпак великана був звеРJIепий до

-47батерий, ЯІ~і все ще стріляли з поЗа ріlШ і він mшахував на
ходї пynmою, або камерою, в якій вироб.'lШIП ся теплячі
лучі.
По хвилї він був на березї t ОДПШІ кроком переіlшов че
рез ріку. l-t,олЇнамп ДВОХ попереДІШХ ніг він СТі1ШШ на ЩJO
тилежнИй беріг, відтак Знов вппростував ся j' весь ріст і 0пнНив ся коло Шеперrопа. В тilI самш хвилї роздав ся гро
хіт всіх гармат, поховаНІІХ в кущах. Серце у меле Задрmка
.ло, Дивовижне вже llідііі:~НlЛО свою камеру З теlIЛПНЮІ лучем
коли нараз шість сяжнів над по ГО колпаІ{ОМ вибухнув Гранат

Я скрш{нув. ИНІІІIL~ ЧОТІІРОХ :МаРСІШП я не бачпв і не
.думав про них і мол увага була прикована до Н:1Пблпзшого.
Майже рівночасно З пеРШШІ фапато~[ пибух.'lП дпа пнші
lшпже коло самого пеЛПЮl,на. Він кинув сл n біІ\, але не
ВСТІІГ втїчп під четвертого rpаШ1пt, який попа:s ц їлшl в ньо
го. l-t,олпаІ' рознесло на куснї і на вс ї сторопп подетїдп від
ривки металю і куснпкп окрів::шленого мяса.
- А-а - вирвав сл у мене окЛІШ, а був се к])пк радше
радости НЇж страху.
Деслткп людпu на берез ї і у водї Бідізвали ся: на нього
таким самим КРИКОМ, Під ВПЛІІвом ненадїі1ної радости л ма
лощо не вискочив З води.

ОбезголовлеНИll велит заХІІТав сл немов ШІНПП, але не
упав. Яюrnсь чудом він задержав рівновагу і, не кермова
НИП більше у своїх руках, З високо піднятою камерою, з л
кої тепер свобідно виходив теплий промінь, понj'с ся на Ше
пертон Жива, сиідо:иа волл погибла; сидячого uід КОЛІІаком
Марсияна розвіяв вітер і металевий веЛШ\ан представляв
тепер лиш СКОМІІЛїковану машину, яка несла зі собою зни
щенє. Він мчав сл по простій .'Іїнії, мов СЛllШП: ішлетїв на
дзвіницю шепертонської церкви, яка РОЗСИІІала ся мов від

удару тараном, відтак ПОКОІИВ ся в бік, потім Зnхитав ся і
зі страIIlНlШ гуком упав D воду.
Воздух потрлс СЯ від страшного вибуху; Іlбривки ме
талю, в суміш з водою і клубами пари злетіли RПСОКО дО не
ба. Скоро тільки камера тепляного npоміня діткнула ся во

ди. вода закипіла переміняючи ся в пару. Ще хвилька - і
136.1ІИЧе ЗН а филя, горяча немов ІШІІУча вода, пjднлла ся на

-

48-

тім місци і ПОКОТИJlа ся проти струї. Я бачив! ЯІ< кинули СП
до берега люди, ЩІ) сховали ся до води; їх крmш слабо. дО.71Ї
тали до :мене.. крізь шум води і гук вибуху, ВIlliлш,аНого Шl;І,а
Нє:м страшно. маШІlli'1і.

Я не Завважав тодї, як горнчою була вода і забув про
те,що треба спасати ся. Я пустив СЯ плисти зі /]:J.~j)УЄЮ па стрі
чу бушуючій филї і мені треба будо зобачити, що дlЄTЬ ея:
там, за рікою. І я побачив.
.
Шість порожних', покипених суден безці.:н,по ПЛИШ1."'Ш
ПО бурливій водї а lшоперек рши лежав УШlВшшl веЛИlШJl,.
до половини затоплений.

Над пи}{ клубили ся густі хмари пари і крізь неї ВИДНО
було, ЩО ШЩІипа ще працює у водї - обзиГуючи ДОВІю~]а
водою і брудною піною, а через цілий час з М;НПИНИ голо.с
ною СТРУЄЮ впливав ся червоно-сїрий плин.

Мою увагу від сього образа відірвало якесь неприро.д

ІЮ J.ШТЄ В роді витя так званої еерени. ЯІ\У нера.'! ![().іКИа чути

Е фабричних :містах. Чоловік, щlo стояв біля мене в Bo;tї.

r..1ilІЮНУВ

до мене стиха і Вlшзав рукою Назад. Я uбернув ся і

забачив инш. l\Іарсияп. Ступаючи величе 3 нпми J\РОltами, ІЮ
ни йшли просто на Нас берего.м під Чертсі. Сl'рjЛШІИпа Шс
псрто.пських гармат сим разо.м нс помо.гла.

Побачивши .неприятеля, .я: в о.дній ХВШІЇ пірпун і здержуючи
віддих, зі ~траШlШМ 3УСИДЄ],1 llilIIВ під во.до.ю, доки міг. Вода
до.вкола мене б)lШДа, ся і з І\ОЖJ1mо хвилею стащла горячій
то.ю.

Ко.ли я на ХШJШО висунув голову, lП,обп відітхнути, і ()СГЛШІУТІІ ся до.ВБола себе, я по.бачпв, що Ш1Д lЮДОЮ сто.я.ЛІ
rюличезнї сто.впи густої білої парп, 311 ·}н:ою в першій xnи.-n
я не· міг добачити l\Іа.РСIIЯН. Оглушуючс ВИТЄ ~l)івало даль
ше. Нарештї переді)~но.ю виступили пenЩ1а з по зарисп :ве
личезНих сїрих по.статий, шй І\.різь туман DТщнваЛIl ся I[~e
БПСШЮШ. Всї чотири переliшлн побіч )шне, ~ дпо.х нахп.'lИ
ли ея над тріпо.ТЯЧИl\!И у воді о.СТЮlli11МП свого. т(\ваРИШ11 .
. Оба во.ни сто.яли на ріцї, на mшх двіеТ11 ('ЮІШЇБ від :ме

не. а два останнї, недалеко. Лєльr'е1Ш. Держучп свої камери
високо. над го.ло.во.ю, во.ни во.дили нюНІ по. В/)JДУС1, і з КОЖ
дої камери бив на вс ї сто.рони ШИПУЧИІl, теп. 'Шппl"r про.міш,.
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Воздух був Наповнений звукаШJ. Була на се якась не

оз~ачена, оглушаюча :міша!Шна звynів. ВИЛЇ1'аІОчі в гору гу

сТІ :клуби чорного ди:му зшшувзли ся З парою ріІШ, а коли
тепляНий промінь почав гуляти по Вейбріджі, !іОШди'й дотик

зазначynав ся вибухом бі1JЯвоі полу:міни, за ЯІЮІО слїдом по
чинали показувати ся сині і червоні, огнені ЯЗИКИ і підійма
ли ~ стовпи ~y. Найбдизші дО1tш ще стояли, вичікуючи
СВОЄ 1 судьби, бlJ1ЇЮЧИСЬ в хмарах пари, а за JJПМН бушував
огонь.

.

3 мінуту, а :може ІЇ більше, я стояв по пахп в :майже ки
пучій воді, не знаючи. що :мені робити, без всш\Оі надіі на
спасенє. Дивно будо бачити, як серед того обрuзу ЗагальНо
го знипСеня, люди вилїзали з води на беріг і nІ" вони В роз
пуці кидали ся на всі сторони·

Нараз я завважив, що білі ОГНИRИ тепляного проміня,
переСІ\акуючи з :місця на :місце, швидко при5лИs"'К3ЛИ сл на
мене. Від їх ДО'.І'ИКу доми розпадали сл поло~tiню, а дерева
заПa.JIювали ся. Та ось біда полу:мінь перенесда ся по дуцї,
31leда з берега утіltаючих ШОДИй і піді:їппла до води, не біль

ше .як. на пятьдесять СЯЖНЇВ від того :місця:, де я СТОЯВ. ОСЬ
вона пронесла ся впоперек ріки до Шепертона і вода на і1
.дорозі підняла ся КИНУЧlD[ запінетпrn валом. Я повернув до
берега·
Ще хвилька і иеНе накрила величеЗпа страшно горяча

фил.яводи. Я !\РИКНУВ З болю і борючи сл з RлеJ\()ТЯ~О ши

пучою водою. ледви тримаючи сл на ногах, нанів опарений,
оеліплениЙ. став що сп.ш плисти до берега. Безпомічний,
беззахіеІШЙ Я впав нп широку піскову иїJIШIУ, ие ожидаючи
нічого крі)[ смерш.

Неясно пригадую собі, як на два:ЇЩЯТll ешкнїв від моєї
голови, на пісок стynП.1і:1 нога l\Iарсиянина j :шов підняла

ся, розкидаючи ДОВКО.1а себе дрібне камінє. Прига;qю сй?ї

.як по тіи НаСТVПШІа довга хвиля прикрого ВШКІІданя 1 як вІД

так ЧОТИРИ величезні постатї, .3 остаНками тов:.tриша, на ру
ках, почали спровола віД,!'.щлюваТІІ СЯ. А потім звільна у ме
не зявила СЯ свідомість, що я якимсь чудом BpaтynaB ся.

-
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Як я стрінув ся З вікарієм.

Навчені несподіваною ЛЄlщією, sша ДОl'~азала. ім силу
земського оружа, lVIарсruпш відступили на свою да.вну пози
цию до tорсельського впгону і переочили праВДОІІодібн.о бо
гато жертв, як мене, шtі ІІопа.даЛІІ ся їм на ДОРІІ3Ї Іtо.шU во
НИ кинули свого убrrгого товартІІа і пустили ся дальшс, во
:ви нс стрінули БІІ дО СtШОІ'() .льондону нїЯlіCtї переШІЩJ,ll
~pїм полевих батерпі1: з дваі'Щять Фунтовmш гар:мата.МІІ· Во
Ни зявилиб ся в нашіп ОКОШІЦї скорійше, НЇіК встигла. би
там долетіти вість про Їх прихід і їх поява БУ.і!(tБ так само
неСІІодіваною. так само страшною іпогубпою Ш\ зеМ-Ч.е11Ш
сенє, яке сто шт тому назад збурило Лісабону.
Але вони не спішили ся. Їх циліндри леТЇЛІІ один За дру
гим в світовїМ просторі: кожді днппцllТЬ чотири години ПРІІ
носили іы підмогу. Тимчасом наші вїПСJ,кові і :морські вла
сти, які тепер вже підняли }roг~чість неприятелп! працюва
ли зі всіх сил. Що хвилі підїзди.:ш на позиції нові гаР:МIlТП і
над вечір за кожДIn[ І\УЩЮ[, За l:ождmr дрібт~l\I поростоы на

пригіРІtах КівТстона і Річмонду укривало ся Зilтаєне чорне
дуло. А ПО цілім просторі, вилюднсноі :місцевости, .яка тяг
лn ся на .яких двайдять квадратових :миль д() ш\Ола табору

Марсиян - по. спалених роз~алинах сїл, попід чорншrn,
дп:мкимизводами галУЗИЙ, які ще перед кільк{lМ:\ годинами
були лісом, пробирали ся з гелїоtpафа:ми вивідчики, які ма
ЛІІ упереджати артп.1lЄРію про приближенє l\fарсиян. Але

Ма.Рсияни рОЗуміли тепер, що TaIte гарматп, РОЗУЬ[ЇЛП небез
пеку блиск ости людий і ані ОДШІ чоловік, не ршшкуючи жи
тєм, не міг приблизити ся більше як на милю, ані до одного
3 цилЙJДpів.
Цілу другу половину дня наші ворогиБУJШ, очевидно,
зан.яті переношенєм ріжних річий. з другого і 'гретого цилїн

дра (другий лежав під Едльстоном: - а трепrй - коло Пір
форда) на їх первісну ПО3ИЦШО до пісковоі шrn на r'орсель
ськім вигоні. Тут, коло самої ЯШl, над широкою площею спа
лених.дерев і розв алин домів,ОДИН 3 них стояв Н:.Іо чатах а всі
ипші покинуm своі боєві мапшви і сховали ся: в ямі. Цilщy
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віч Іtипіла Ta~[ робота. і зі згір n Мерові а навіn>, ЯR оповідІі
}fЛЬ, З Бенстада і з ЕпсаНської височини видно було вибуха
ючий з тш густий стоnп Зеленого диму.
І в тім самім часї , ІЩЛИ l\IарсШІНИ ГОТОВIr.;Ш ся В такий

спосіб до дальших Ішступів а ЛЮДСІсість збпра.lIа сили до
'борби, я З тяжJШМ зусилєм і БС 3 Іюнеч ним трудом, чуючи во
рога за своїми плеЧ8l\Ш, пробирав ея до JПоди:й., 3 Вейбрjджa
до Льондону.
.н :-m пВ<lіЮШ у ніІІ.дПЛЇ ]lОЮННШr. СУДНО, .rrlm Пшло. зі
струєю. Скинувши зі себе більшу частину поремоклої о
дежі, я пусmв ся плисти за сим судном і дігИНН його, і так
ypaT~'вaB (·а.

В ('УДНЇ Н(' була П('СР.1J, нле я ЯlШСL ІІотрафип

UDовести його зі струєю до Галїфорда і вольтова. Подо
рож була безконечно довга і дуже прикра, бо .мої руки бу
.1JП огнечені і я по хвилі оглядав ся назад ,llЮ леrnо -fфО-.
зумієте. Я вибрав дорогу ІЮ ріці, тому, що на водї, як 'ме
нї адаnа.'lО СЯ, будо більше Ішшсів спасти ся Ш'І ВlПІадок по

БОР.оху Марсиян.

Я плив довго, здаючи ся ни, волю струї, так сильНо був
я змучений фізично і морально пережитим CTpaxo?t1 і так го
рячо бул.о. :меш від води. Потім в менї знов віді~шав ся страх,
і ~ ІЮЧП В ;знов -ШРl\Iувати човном. Сонце пеІ~ЛО :мої обпажені
ll.ТІечі. Но парешті в хвилі, БОЛИ за о.днии заRP~'То}l ріки по
:r.азав ся перед :мною ВОЛЬТОІІСЬІШЙ :міст, фіЗИ[[1-Ш втома і ли
хорадка перемогла мій страх перед ГРО3ЯЧОlO пебезпекою; .я:
причалив до. l\Пдльсекського берега і ослаблениіі :майже мер
тnий: упав у високу траву. Була четверта або пята година ве
чером. Відпочивши троха, я встав, перейшов вперед з пів

:милі, не стрінувmи ані душі і знов ліг в тїни зз.rороди. При
ГilДУЮ собі, що. я немов розмовляв C~:M з собою в часі сього
останнього проходу. Памятаю ще що мене ?t[JЧила спрага і
ясірко "калував, чому не Напнв ея до сита з ріlШ. І - дивна
річ - я чо:иусь сердив ся на жіНRУ. Не знаю чим се поясни-
ти, але моє безсильне бажапе остати у Лєде'РІ'ед страnШо:
дразило :мене.

Я не :можу пршадатn собі хвилї, коли по.явиn c~ вік.а
p:ilЇ; .я певНо тоді мусїв дрімати. В моїй свідомости ВlДбил~
ея 1'Ї.lІLІШ JЇoгo СИДJРJa постать 3 з а ва.1JllНПМП сааюю И'1Ш:МИ І

-

52--

з піднятпм ДО гори глаДІ~О ВІІголеПШІ лицем, m:ю уважно слї
ди.цО., 5Ш на небі пересував ея слабий відБЛИСІ~ пожежі. Небо

було засїяне Дрrбнюш хмаРІ\ЮШ, ЩО чсрвонї.'Ш ся від світ
ла заходячого СОІЩ:!.

}f сїп. Він ІІ()ЧУ~І l\liil p~'X і IІШП,1І;n Г.ІНПУ!: ~!:l :'І1і'IН',
в у вас вода? - заПIlтав я різко. 3 а перечив головою
- Ви вже від години просите води - CI\a:~nn він.
Ми иовчали ХВИЛЮ і гляділи один на дm:т·ого. Сміло

-

:&lОжу СІс а Зі1ТИ, що я мусїв І<ИДати ся йому ДУіІ<е ДИВНОЮ по
СТ<1Т!О: и ()УВ НП пmт(' гn,лпі1. ::J ()ПРIЦЧТlIТIІ ('1,'1111)10. :, 'ІООНОЮ ві '1,

диму IПИЄЮ і .ШЦЮІ. Його лпце бу.:rо боз І~раСІШ. Блїдоеппі,

доволї великі очи глядї.ilП тупо. JIИВЛЯЧИСЬ БУЮІСт, В пrостір,
попри )If'He він заговорив ШВИДІ\О і урпвано.

- Що значить все те? Що 3ШlЧПТЬ сї СТРНШ~Jі річи, які
дїють ся кругом?
Я глядїв на нього, не відрипаючи очтї.
Віи протягнув ТОНІ~у,білу PJKY і говорпв Мі\і1:!\е жалїсно:
-

~Iml\" ,1ЇІІ)ТJ, ('п J]О.l:і(юll)ічп? ЧТІ )ІІІ ('lli'iIЇ!J!!I,II T 'r '1п-

ні рано, ІШЛИ скінчила ея служба Важа. я ПШЇІІИВ пройти ся
у поле, щоби троха освіжити голову для вечірнr.ї служби. І
нараз огонь ... зе}[летрясенє - смерть! ПТJІIСТf) Содома і
гомора ... Вся Наша праця обернула ся в ПОРIJХ. - Хто во
ни - сї Марсияни?
- А ми хто? - з трудом ВЮІОВИВ я.
Він обхопив рука?ш колїна, звернув ся до мене і мов
чки глядїв на мене через хвидю.

- Я ПРОХnЖУН:IЕ"П 110 lIO.Л'). Л',r: Н 1 rН'л;,:IІТIТ ('~' торив він. - І нара:з огоНь - землетрнсенє ... c~[epTЬ!

ПОВ

Він знов замовк стро}швmи підбородок під колїна.
Потім знов заговорив.
- Вся праця пропала, - БСЇ наші недїльці ткали. І він махнув рукою. - Що ми зробили? Що вчинив Вей
брідж? ... Все, все пропало ... А церква? ... Ще 'J'ІШ роки не 1Ш
НУJЩ, як ми відбудували гі наново. 3бурена, змете н а з .лиця
зе.млї І 3а що?

Нова мовчаНRа, а поті:и знов :мова без звязи немов плу
таНина божевільного.

...

)

-"J,,)чні!

ДІІМ сеї пожсжі буде підіймати ся до неБR на віки ві
крикнув він.
його очі горіли і довгиlї ТОlUШIЇ палець Вlшзував в даль

-

-

в сторону Веilбріджа.
Я зачинав розуміти, хто передімноІО. Страшна тpare
ди.я в .якій той чоловіl\ брав }'часть (віН втїк 3 lЗоilбріджа, се
'було ясно) привела його Нз крi:lй пропасти, ШШ називаєть
ся втратою розуму.

Підійшлп два чи три поїзди з Річмонда; 3 Пунеil і Rіш
стона, з шюажира:ми, Яltі BepTaJH1 з ударемненІІХ прогульок.
[;111111 ВВІ'юра.ІІІ ('Н па .Ю,,:{I\lI. а.11' веї е.Ш):-JИ ІІа ріпї "у.I!1 :!;;~l

киені - у воздусї чути було трівогу - і BOНll вернули ся.
l{оло пятої годинп, зібрана на стациї то ви :t. народу бу
.. ш СШІЬН() ;jUІЮIІOlіОЄІШ ТШJ,ЩО на .1ЇнП l\Ii:K llіПJJ"ІІНО-~ХЦНШ
і І1іIЦl'ІlJlо-:~аХЦIlIШ двірЦt~l\І,Ш'іІ ;шпч а І1ПІІ (,у.'1а ;~a~lIalpHi1 па
ра:; })о:шочав еп рух ВОGІІШІХ поїздів. Веї наЙll'Ш
uпт

uy.,lII

T:I,~I H.II~\rITi II'j:'I:~"III. а РіІ ТОВillJOШIХ lІ.mтФор.:\І.'Х (·ТР:І.ІІІ ВР.ІІІ

чсзні гармати. Їх везли з Вульвіча і Четr'ена до KiнrcTOНY.
Ні Ш'/І tН)~lіIIlОВU,Ш ('Н ;JіЩJТill\Ш :: ТОВІ101О. »В.Н·, ТаМ ЖJllщр1\[

зїдять!«

»Їдемо звірів убивати!« і в сїм: родї.

По часі, на

стациі ЦО5Іви.л а СЯ полїцин яка еl'ала очищувати ШІЯТформу

так, що міІї брат мусів відійти.
Він вшnnов На УJШЩО. дЗВОНИ в церквах /«ІВОНИJШ на
вечірню. Товпа жінок »Ap1rii Спасен.я« перейrпда з піснями
по улицї Ватерльо .На мості стопв гурт неробів і З цїкавостю
l'ЛЯДЇДИ на Темзу, по .якій плили клуби .якоїсь дивної темно
сїроїniни. Сонце заХОДИJ10 і над будинком парламенту з його баmнею розтягало СЯ як найспокїйнїйше нсбl\, 3 довгими
поперечними пасма:мп пурпурових хмар. Чути було. розмови про людський труп, який :мали бачити в ріці. Якшїсь .чо
ловік говорив, що бачив відблиски гелїофафа на небі З схід
ної сторони. На ВелїНtrон Стріт брат зіткнув ся з ДВO~1a
хлопця:ми, .які що йно вибігли з ТИnОфафіі з Фліт Стріт, на
вантажені купами ще не ВИСОХЛІІх часоllИСИЙ. ;>Cтpamнa ка
l' а строфа«

-

кричали вони, на два годоси, пе~еганЯІОЧИ о

дин другого. »Витвn під Вейбріджо:и! ДоклаДIL"І"j:j опис! По
гром Марсиян! Льондон в небеспецї!« 3 браТL\ зедрJШ три

пенеи за числ:о часописи.

..

-[,·1АїІ' l'рнер почпп він РО::Jумітп всю 'Могучіr:ть Ма.рсп.пн і
страх, mшй вони :мусїли Наносnш. Він довідав ся, ЩО c~
3(JllСЇМ не І:ЩJCТІ"а ,шшх~ь ма.ІНШЬІШХ неповоротних jeTorr, i~
ШИРОБі уми, здібні БеРl\[уватп СJ,О'мплїкованшш :мсхаІІЇЧПIl

:ми а.парата.мп;що пони МОil'УТЬ ('I1О1Ю перенести ся 3 МЇ(ЩJI на

місце і завдати таІії уДа.ри, перед ЯКИМИ не опруть ся шЇсиль
нїйші наші оружа.

l\'IаРСИffiШ Iriдn:epтi; значить ся вони не G непоборимі.
Вони відступили на свою первісну позицию '- в трикутник
між трома ци.iJЇIщрами С. Є. дО Вокіш'а. 3 BiHA~opa, М(mіс
:м:авта і з Ольдерmота а навіть з півночи ШВИДІЮ довозили
збрую. Взагалї, стояло на позициях або було вже в дорозї
до сто шіснайцнть гармат, все те для оборони Льондона. Нї
коли ще не бачив ншо в Анr'лїі так швидкої Еонцентрациї
воєнних СШІ і на. так широкі розміри.
.
Була надїя, що. на випадок появи нових ЦИЛїНдрів, во
ІШ будуть немпнуче з нищені СШІЬНО дїлаючтш пибуховюІИ
:материями, які вже фабрикують ся з цїлим поепїхо'М·
Іtоли брат з часописею в РУЦЇ,' переходив по трафаль
rатн>,ы\)[[ ('тшері, ІЮПН.'lа ('Н ilШІУ па ауетріч П<ППfl:1 ВТЇlшчів ;:

східн;ого Суррея. Бонп ІЇШЛИ від сторони Вестмінстерсько
го моста. Слїдом за ІІШШ їхав еїльський віз, в lші:м сидїло
пять або шість людшї, убранпх дуже прилично. 3 Блунка:ми
і пакункаllІИ. У всїх були настрашені, по:мертпілі лиця і цї
лий їх вигляд представлнв дпвпиit контраст зі сrшточнnм ви
глндом пасажирів міСЬRИХ шшїбусів. 3 їх возіп виглядалп
гарно одїті :мужчшп! і жіНRИ. Віз посував ся !ЮЛ/1 скверу, не
:мовби подорожні вагали ся, ш~у їм впбрати доptJГУ і нарештї

завер:нулп на схід здовж Странда.
В Ішшках і траІ~ТІІЄРНЯХ, за площею ВіК'J()РИЇ, ІСУДП під
їздили новоприбувшj, відбував ся жпвий нрмаРОІ\'. На псІх
пере.хрестях стояли ТОВШІ народу 3 r'азеТ:l1IШ :псї ОіІпmлепо

РОЗllЮВЛЯЛП і зі ЗДІІВованєм глядїли На незвпчаlЇнпх недїль

них ГОСТІІІЇ.

Потік ВТЇRачів все збільшав ся і шt рештї над

вечір.па У.1ІЩЯХ Льотщопу-'nув Т;lIiпji сампit ('тнет. як Ніl ГfJ.iНШ

ній ушщї Дербі в день перегонів. Брат звертюз сп до бога
тьох ;=j пптнншш. ПЛР під більшої частп не :міг добитп ся ВІІ.О
ВО.1Іяючих відnовіДИЙ.

- 55lI,ю BOI\.Їнr' не ;;Нав НЇХТО нїчого нового l,рі\1 nJ;ПО!'О чо
лРВіlса , Лlші1 ВІІСВІІІОВUВ брата, що ЦЇ.Іе міСТОЧliU зоп)епе зоп
сї:м і що там не остав сл камень на камени.
Коло ось:м;ої години з півдня почав долїтати гук га1,)мат
ної етріЛШIШШ ІІа РО.ЮJlпї(І )".'llЩЇ за ШРЮ!![ їадп не uуло нї

чого, але коли :мііі брат завернув до ріки і защ'стив ся в без
конечну сїть глухих переулків, він почав ясНо розріжнюва
ти сї звуки. В другій годинї в ночі він вертав са з Воотмін-;
стера на свою кватиру, .яка находила ся неда.1ІеЦО Реджент
парку. Він непокоїв сл за :мене і був не на жарr наляканий,
починаючи розуміти дійсні розміри нещастя. УІ ого ДУМКИ ча
сто зупин.яли ся на подррбиц.ях воєНШІХ дї.іІань ш\ се було і
зі :мною в передоднї подїй.
Брат читав і перечитував часописи побоюючись, що зі
:мною :може стати ся все найгірше. Він не :міг найти собі ш
сця від неспокою і по вечері почав знов беЗЦЇJjЬНО блудити
улицтm. Вернувnш до дому, він пробував СRо.нцентрувати
сл над Наукою, але се якось не йшло і він вскорі по півночи
дїг спати. йому СНИJJИ ся страпті сни. На зорях niH проснув
сл від стукоту дверних :молоriв і голосу дзвонів. 3 улицї до
лїтав тупіт утїкаючих, десь далецо, бив барабан. На стелі
кімнати скакали червоні відблеСRИ огню. ХвИJIIO брат проле
жав непорушно не розуміючи, що се значить - чи се день
RЖе настав, чи світ перевернув ся до гори нога?tш. Поriм: зі
скочив з постелі і підбіг до вікна.
Його кі?tшаТ3. була на горішні~І поверсї і І\О.1П піп вису
нув ~l У вікно, то побачив що на цілій УЛПЦЇ в домах отвира
ють сл віконні рамки і зі всІх віІ~ОП висуваються го.'Іови у най
}{UЖ.ilIшііlших нічних одягах. ,,'[юди переІ\ЛІшуваЛІІ сл між

еобою. Зі всїх сторін сипали ШІ пптапя. »ВОПll Ї!д1'ТЬ«! з3о
І\.РИЧ3оВ на цїле гордо ПОЛЇЦИЯИТ, стукаючи до ДВОJ)ИІЇ бра!!ш.
- йдуть Марсияни ! і він ІШНУВ ся до сусїдного дому.
ОШОЛО1ше нnfi ВСЇ:!!І ттІ, брат мій довго стояв КОдО вік113. і глядїв m~ ПОЛЇЦIJЯНТИ біга:ш від дому до ;~OMY, СТУІсаючи
до дnериit брами і впкрикували :tlа~,<{одячу небеапеку, Нараз
він почув за собою стукіт отвореНIІХ дверпit. Нп порозї його
кімнати столв його. сусїд, ЯІWJ.ї :мешкав на тіІ'1 самій площі.

lJiH був

в П3онтофл.ях і лиш в сорочці -

просто з постелї.

-56- Що за чорт! Що стало ся? Огонь?
пеl\о'льна :метушня? - питав віп.

11(1) з Начить ся

Оба ВИСУНУЛИ ся у віl\НО еl'зраючи ся почути, ЩО щш
чали па улицї полїцпянТІІ. а бічнlІ.Х улпць піДХО;~IlВ 'нарід.
Па перехрестях СТОНЛIl llUОДШIORі гурпш і ПР') щось О.'IШВ.и
110 РО3l\ а ауваЛІІ.
- Що значпть вся та історпя? - ПОВТОРИВ GpaТЇB сусїд.

Брrт ПРО:МОРI\ОТ1В ЩОСь невпразно іпочан t);ЩГа.тГt ся,
під6іrаючп що хвилі до піпла, що бп не ПРО1l,\СТIІТ1l (ші Ok
пої подр·)f)пцї зі всього того ЩО дїяло ся па ВУ~'lШ!Ї. А ІІа В)'
лпцї рух з І\ОЖДОЮ хвилею зростав. Нараа, но ;JВilжаючи на
р:ШЇШIlУ пору (для часоппси занадто рано) ШШ~ШШ СЯ роз
Н()lЦІШП чаСОПІІспіІllоча.іІИ І.ричати па всю VЛНЦЮ;

-

Льондон в н~беаиецї! С)[еjпь під УД~:ІІ1е:-ш ДИМОl\I! В

Ніш'стонї і Річ:мон;~ї збурені ДОМІІ! СтраШНil (jшва в ДОЛІшї
Темзи.
І СІ,ріаь ДОlшода, ЮОДП )ЮВ бо:кеві.'lьні ВШ~I\аІ\ували З лі
3:01\, протпра.ш uчп, отшrра.JI( віЮІU, І'.,:шдї.'ІП па г.у.шцю, аз
СНIlува.lІІ ОДIIН другого Рlашшш ШІТtlНЮШ і поспішно (щяг а
.чІl ся. ІІо у:шцнх веЛllче:шого міста J1РОНЇС СН lІЩШІШI по
дув аБЛІІіl\аЮ I ІОЇ ен бурі, страху: був ес ночаТOlі, ве.шI\.ОЇ, аа
гальпої ШШЇІШ ••1ьондон, шшu ще в суботу не'[t'IЮМ І'.'1ав ея
ДО сну СПОІ~ііі:шш, tyho-ріВПОДУПIIІІШ, па аор::х JI()недJ.:п,~
проюшув сп а осrрою свіДЮlістю грu:щчої І1е(I(':НJ(ЧШ.
ПереІ.опавшп СЯ, щО 3 піfiНа ПРО нїщu не ;~()niдaЄTЬ ся,

брат убрав ся і ВІІUШОВ па уапцю.

Небо ваіе ;шрожевіло СН.

перед сходом СОІЩЯ:. Товпа втїна чіп пішпх і в ~}{jпаа;,ах, аро
C'j(l,1la 3 I~OiI\ДOIO хвилею. »ЧОРНПll ДПМ, ЧОРНЮ'"'І ДШІ1« І\]Ш I Ш
.7111 ДUВІЩ.~Ja. і Сl'Іll,)ШК IJідхоп.-пова.ш і повторялп без І\ЇІІцн.
!{ОЩl Tal\ брат, столчп в дперях паашв СН, ІіУ;1.ІІ ііnму 11ТН, ]Іін

побачпв пі;~хuд..'1ЧОГО РО3 Н ОЩlш а чаСОlIIJСІІІJ і І~)IlIШ 'у llЬОГu
ОДНО ЧНС.10.

В тій ТО чаСОllПСП брат і прочптав зловіщу депешу 1'0ЛОІшо I\.LПШН;1;УЮЧО1'О·

l\IареПЯНІІ знають спосіб з а ТРОІОВЮІІ воду.\., р'ІШус~аю
ЧІІ прп ПОl\IОЧІІ раlіет цїлі хмарн шюгось ЧО)ШОП, ЇД(ШИТU1'О

ДШІУ. Вою! ПрШlУСШШ 3(ВІОБlїllУТП паші батЕ')ШЇ.

аБУРИ.'lll

-57Річ}[онд, І,інrстоп, llіШІ.1JЬДОН і тепер I\.jНШ аа К,РОК,ОМ
llриблшкають СЯ ДО JІьопдону, НИЩУЧll БСЬО ІІО ;{,оро:зї. Їх не
м.ОЖЛJшо :зупинити. Ві;'!; чорного ДИМУ нема lПІШОГО paTYНl~Y
крім утечі.
Оеь і всьо. аде ('О ппс'rарчало. ЦЇ.'ІС шеСТІНI!лїонове на_

се.іІСI.ІС міста ааuорушп.:ю св: і всї на бораї одяга.lII ея і втї-'
ЮІЛИ хто ІіУ;Щ міг. НебаРОl\l нее то пере:мінп.ІО С!І в ОДНУ ве
ЛJIчеЗJIУ маеову утечу на північ.
- ЧОРШIlІ ДIlМ ~ - роздаllН.10 СЛ ;зі всїх r:торіп!

rOHL!

Чорнпй ДІНІ!
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-

На дапішщї сусїдпої церюш тріВОtlшо бп.:'!!J Д:ЗВОНJI. я
КПЙСІ) ві:з РU:ЗО1tl 3 візНІШОМ, що :зі страху етраПf.і$ голову, ВЛО
тїв між топну, ш\а J'lрпн,н.:r а 1101'0 лаМІЮЮ і І~РlшаМіІ. Х BiI~Hax
ДО1\lїп 1\1111'<1.110 ра:з враз cniT.:rro. А в горі, над ДЮl аl\1П, ~o раз

5Ірійше роапа.повадася :зоря. Яшш, пеУl\ЮЛЮІR, спокїппа.
Брат чув, ЯІt БЇга.::ш в ДО}lі і па сходах. До ПІ,ого Jriдій
ІJ1.1Ш ЙОГQ хазяйка, а ~a НС':О біг її чо.:'ІОвіlt, бурмлтячи щО:сь
НСЗРОЗІl\Iілого.
3РОЗРlіnШll lІ а рештї ЦЇЛУ нсбсаНСІtу, брат нобіг ДО ее
бе на гору, всунув ,:1;0 Rишенї веї евої ГР9ші і впбіг зНов, ~Iв.
.

ВУJШЦЮ.

Що стало ся в Сурреї?

ТИ}lчасо~r, Яlt Я РО31110В.'ШВ З віІw.'l}ШЄШ, а 1І1ііl ()рат в ЛІ,ОН
АОНЇ НРИl'.:шдав СЯ фшй ВТЇІ'\.ачЇв, що ТОВПП.m СП па ВеСТ}lін
eTepCblti~I 1\ЮСТЇ, l\Іарсиmш ро.:зпоча..ш знов щmступ. О скіль

ІЮ }ІОіЮШ було ЗРОЗРJЇТИ

3 нротипорічних часошюних звітів,

то більшіт.ст Мареннн до девятl'Ї ПЦППІІ печера того днн зuй
l\{а~rш ея (~Іюїl\Ш ЩШГ/JТОЩ\ШІl\Ш n }пti під (opec.le~I, вшюную-

.

..

.

..

~

'ІН УСІІ1ШIlО ш уеJ. хеМІЧІІУ опсраЦІІІО, ШЮІ ре::;у.lІ.тато:м: оу.Ш

Бпходячі 3 шш ве.1Пче:ші J\.71убп ЗС.'ІеНОГО ДШІУ.
НО на всякИJЇ шшаДОІ'\. ІІравдою є ее, щО {:О.И оемІОЇ ГО'
ДІІНИ вечеРШІ ТрІІ l\IПРСІІтш впlіШ.і!И :з тш. (!СТОРОіІ\ПО по
суваЮЧІІСЬ наперед, ВОНП переІЇш.1lII че.рсз Бi1lїф.71ЇТ і Пір

ФОРД ДО Ріпдєй і Веlїбріджа і в такИІЇ спосіб пе rед заходом
QІІИНШШ ся перед батериЮrШ, ЯІ~.і жда.ли на них. Нсї три Мар
сияпи ЙШЛИ не рядом, а ГУСаІШ~[, на ві;.v1;аденю :меньше-біль
ще трох ми.'ІЬ один від другого. Вони псреКЛІІкувади СЯ зі СО

•

-
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бою при помочи свисту, .який переходив з одного тону в дру
шfЇ цїлу гаму звуків і пригадуваБ СВИСТ фаБРПЧIlПХ сирен.

СеІЇ-то свист в суміш 3 гар:матпrnm ШІС'Г})Ї.Т[{1МИ n И'П
.7lєй і Сан-Джордж-Гjл долїтав нас у Гн.лїфорд. АРТlІлеристи
батериї, яка столл а ІЮЛО Ріплєл, самі ОХОПШІШ, шшх З0'nСЇМ
не випадало. би стаВІІТИ на того рода ІЮЗІЩІІЇ, не ждали юп
ця і вистріливши р а з З

rapMa:r, 1ІО 1 l а.1ІІІ nТЇI(аТІІ, хто верхо:ьс,

хто пішки по упоСТїлі1t[ сслї. Тодї -шііблизшиі'І J\'[арсmш:И:Н
преспо:кіІїно переступив черсз ПОКІFнене ору-,;Кє, не ПУСІtаючи
навіть в рух тепляного. проміня, вийшов на персдну лїнїю і
несподївано підіі1ШОВШіIl до батериї Шенпідь-Пер:ку, зни
щив П.

Але артилєрисТи

Сан-Джордж-Гільсько'і

батериї

показали ся хоробріЙши}[и. А може пр,ичиною того було се,
що вони заІЇма.,ш лїпшу И03JЩИЮ.ЇХ зброї,у:крИТОї В сосновім
лїсї, l\fаРСИЯІІИН не з а вваж а в. СПОКЇІЇНО, :МОВ ЮІ. чатах вони
ЩШГОТОВПolШ їх і ДОПУСТІІВШП нспрпяте.'JЯ на 'JИС5ІЧ ярдів, ПО
Чl:lлtіІ В нього стрілЯТJI.

l\fаРСПННІІна засшшлп відломкп Гранатів і жовнїри ба
чили, .нк він переїшюв кіДЬІ\а ЩJOків, ПОХII'l'ІІ~m сл і ВШlR.
Роздап ея аага.'JЬІПІІЇ радіСНШІ І\JНШ. Людп :1 IlI':1ЛеІ-ІИМ 110спіХШІ :шов IIJШГОТОШІ.Ш аброю. ПопалеНJПЇ: Nарсшпшп вп
да~овгшї:, щютпг.шіі СІШСТ і У ві,1,пonі,1,Ь па. сей зоп, а пів
дня, ІІа;!; ,1,ерепамп, ш,-стіl~і ПOl,(1:зап СП другпй, БЛІІеl~УЧПІІ
ВС.ЛІПіан. Певно nіщшВІіП фанаТ<1~Ш підUп.'Ш нпгу трппіж
нш;а першого l\ТаРСІІЯНПІШ. ДJ1УЛ~' са.:.Іьnа Иу.ТІа бrзусніш на ,
бо ВД<lj.:.r:Іа в аЮІ.'ІЮ, ДOCIIТfJ :ЩJlСІ,О лід нього і (~.l·!ДЮ[ ;j<1 ТНМ
оба іІого топарпші 3nСРПУ.lП на батсрпю сш!'і Т(lп.:rяпі лучі.
Сr;рпнї а ІІоrЮХЮІ nП.:ЮТЇ.Ш у ПО:ЦУХ, а. ДОШЮ.1{l. гщвraт ЯР
кою 11 0.1 рІ і ню впбу.хну.ш СОСІІП. 3 пош,ів вратупа.10 СЯ ДВОХ
:грох лю;~ш\ ЯІ. і ВСТJlГ.1.П сховапr ся за згіря.
Потім всї ТрIl ВС.lІПШПП почали очеШЩНI) ІI'lраджуватп
сл; бода1Ї С.7Іїдячі аа Ншш впвідчшш ДОНОСІІЛIl ноті)!. що пеї
три НаСТОЯЛИ па :мїсцп 3 піп ГОДІПШ. 3 ІЮ.:rпnт,я' підбитої )(а
ШИНИ впповз И а РСШlIШ1!l - :маленька, темНа постать, .яЩ1 у

віддалї видавала СЯ :ма.ш1tl пав-уком і правд:оподібно за
няв СЯ направою свого. ТРШІіжнпка. Коло девятої години він

-59СІ\інчив СІО р,оботу, бо ІНl,]; дсрсва~пr знов ПОЮlзав ся його
};,ОЛІІак.

Була десята година, ІюmІ до сього пеРС/І:ОnОГО ряду
ІІ]JПЛУЧШЮ ся ще четверо l\fарспяп, узБРОЄІШХ ЯІш?tшсь
грубими Ч,ЩЛЇШІІІ l'Р)'UЮl~(П. !Золп розда.1ІП таІ.:і самі трубки
також BCЇ~[ трс}[ ННШШl,

а IIOTi~[ Беї семеро тюзтягпули ся

пів місяцем па півдеНІІпі[ :захід від РіШІЄЯ,
•

•

•

• •

В ршнш шдда.;Н~ШО ОДIIIl ВІД ;~pYГOl'O

1 n

ро;щіСТИВПIlI CJI
u

шюш

8J1"

спосю ОІ\ру-

.іJШЛИ :] ОДІЮЇ Сl'ЩЮlIIl CaH-ДilіОР~іБ-Чі,1lЬ, ВсІ1брідж і село
Сенд.
Скоро ті.1ЬІШ ВОПИ РУШИЛИ ся 3 J\rісця, ЯІ' ДП:'lнаІЇlЩТЬ ра
I~CT ВШІСТЇ.1ІІ па нпх 3 поза йгір, IlовіДО:ШІЯючі стоячі на по
готові коло Діттона і Янера батерпї про прпб:Ш.il\енв неприя
теля. В тім сю[ім часї ще ЧОП1ІШ нспрпяте.;1ЬСЬІ,і боєві ~ш
ШnШІ тай,ОЖ заос:мотрені ТРІБІ\ЮШ, перейш"ш

piFY і

дві з Них

,ЧОРНЇЮЧИ па Т.1Ї заход.ячого сонця, появпли ся переді}lПОЮ і
віltарИlПУ[, захопивши пас на. дорозї з Га.:ІЇфорда па півціч,
по .яІtіЙ ЮІ на сплу волїІ\.і'Н ся. доБУllаючп ІІОС.rrїднпх СПЛ, щО

би йти СІюрше.

Hal\[

видало ся, що во.НН .1Єl'Я1Ь на ЮI3:рах.,

бо по полих сте.lІІІла ся }Ю~10ЧJІа :мрака,

ніжник'и до. одної трето.ї їх величПІШ.'

яка зщ.рпвала три

Побачивши двох велпкапів, віІ\арпй елабо щшк.нув і пу
стив CJI бігrп. Але я знав, ЩО від :Марсиана не втекти, ~ЩМ'У'
я звернув в біІ~ і І\ДНУВШІІСЬ НІІЦЬ В кроппву,

ПІJЛЇЗ раЧІШ у.

шпрокий рів. Вік.арпli ОГЛШIУn ся, побачив, що я роблю і пі
шов за моїм приміром.
Марспяпи зyumшл!п ся. НаЙб.'lIШШИЙ етшш .mщем до
Сенбері. ДРУГIIJЇ б)'в дале~() n сторонї Сенса і впднвав СЯ сї
p(lЮ плямою ІІа тлї FС1lірпого неба.

Їх сш'пt1.'ЮВruї ('.ВІІ('.Т давно вже зю\ювк; в ш\наі1біль
ші)[ спокою вопп заПЯ.lІІ свої місця У ве,т1Iпчеш[і~1 піШІісшщ,
- який заіі~шп не меНше m~ двзнайцлть МШІЬ l\IЇiJi своїми ро
га.ми і опоясував цїлу шющу де ІШХОЩЛИ ся псї трп цилі"Н-'
дри· НЇIШ.lII ще від часу винаходу пороху, боротьба не зЗчи
Ішла сл в такій типnmї. На нас робидо се TaIte нражінв, не
мов-би l\Iарсияни були одшroЮIl\Ш панам,И сеї ТСЮІЇЮЧОЇ Но
чи,
освічені
.ll'иш
молодю[ :місяцом,
ш~рши:ми ЗО,
рами, пос.JIЇДНИМ відб.1ІПСКО}І вечірної зорі і червоним заре-

-60во.м .Ilо.жсжі в Cah-Джордж-Чі.7ІЬ
СЬЮІХ лїсів.

А тимчасо.м зі BC~X сто.рін -

від

го.ріючпх

lIОНШИ.'1Ь

nї", Стенса Та ll .'1ЬОВ, Дітто.

на, Ешера, Oкre Ha , з ІІоз а <Jгір і лїсів південного берега Ірі
ЕИ. з по.з а Низьких лугів, що тятнуть ся на півіlіч від неї скрізь, де лише mшй будь RУЩ або. І\УШШ сїльськіх до:миків
давала захорону, на ссІЇ місяць глядїли гармати.

Сиr'палові ракети під.лїтади і розсипали ся: ;(о.щем іскор
в те:мно.тї но.чі і длл артидєрпстів, що. береГЮІ б:lтерий роз
по.чал:и ся ХВШІЇ довгого ожиданя. Вистарчило J\[арсияна){
вступити в .1ІЇнїю огню і в туж мить сї грізно :мпготлчі 'в су
:мє:рка,х ранньої ночі гармати, Ч,о.рними llостатшш людий, пи

бухнули 'би бурею ГРШІОвпх сальв.
:Ме:ма н а і1меIШlОГо.. сумНїву, ЩО У всїх ТІІХ тпеяч, чуйно па
с.лУХУ·ИЧПХ ЛЮДИІЇ, TaI~ СfШО як і у мено, пануючою JliУМК.ОЮ

в 'Іі-ІЇ ХRИ.іІЇ було питанє, ЩО ДР·lашrь про ІШС Марспяни. Чи
розуміли ВОНіІІ ДЇlЇCHo., що. воюють З мілїошвПІ ~юрrаНЇЗ0ва
них і здпеЦИlІ.:ІЇ н ованих істот. які дїлають СПЇ.ІЬІЮ? Або. 'ІІІ

миже веї 'lі ОЛІсппі ьибухп,

веї ті наглі еТ.. СIl.'ІІ,О:ШЇ нашпх

І)хшатів, нашу ушuп!Овану об;1JОГУ їх табщ)а, вон:п прш"ша.:ш
Т31', ЛІ.. :мп ПРШІ)!аємо РО3НУЧЛIlВПІІ напад пчіл :Зі1трівоже н ого

у.:шя? Но ВіІ\е ВОШІ др[ають 3НІІЩIlТІІ нас ДО нош. (ІЗ тім ча
сї а па е ще нїхто ПО знав, ЧІШ I\ОlНІЛЯТЬ ся Ма рсшшп ). Сот
І~П подіБНІІХ ІІІІтапь 110Ї.7ІП ся У )Існе n годопі J;О.Ш 51 ЮШJШ ('51
на пr.'ПРН'аІІУ постать .\[аРСПШlJlпа. А ТН'.Ч()JlНЇ ;:lYIIIЇ .\1 lIН:lY
пав СЯ свіДШІістю, ЩО ц~.;[a до]>ога ДО ЛЬШЦОIlУ :ЗНJlН'j,l НР.'ІП
чс:зншш, НсаНатШl\Ш ]\[аретшпа~!ІІ, 1І0ховапшrн ІНІСІПШ~ІІІ ('Ш'
н а Л:1l\ІП. Чн ау:мі:ш ш~ші ЩШІ'ОТОШІ'ГІІ вовчі шш на ДЩJO:Й /Т(~
І!Jнштr.'Ш? ЧН прпіlш.'lО їдІ ;~o ГО.~ІОЛП :ШПЩП1Л порохіВІІЇ в
Г,ШС.7Іоn? Чп нс З<1UРПІ\НС ЛЬОПДОJIЦЯМ відпаrn j иатріОТIІ::
:му зготоВІlТП :Jlарспянп){ ;J;РУГУ :Jl0СІШУ 3 ЦЇ.10j· СПОGЇ грmш
ДІІ ДЮІів?

ПО шtї?lІСЬ часї, .шшіі: тягнув ся ДЛЯ нас бс;:ш(IП('.ЧНО доn
ПНІ, роздав СЯ десь да.'lеJ;О гарматнпіі: nпстріл:. lІоті)[ ДР)'ГШЇ
і тре.тшІ. Тодї НПІІб.ш:шшІЇ l\IарешІИПН підняв пад соБОІ~

спою труБІ~У і звернув її в СТО!).ОПУ батершІ. Від тяжкого гро
хоту того' впстрілу 3Д.Dігн ула ся земля. Марспяшш, що сто
ЯВ коло Стене а відповів таІ\.Ш[ еа.мим вистрілю{, Але не було

·
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ані диму.,анї вибуху, анї ОГНЮ

-

нїчого, крім оглушаючого

гуку.

Я був так поражений пПtш ДИВНИМИ вистрілами, що зов

сім забув про грозячу }lенї небезпеку, про свої опечені руки
і видер ся на плїт, аби глянути в сторону Сенбf\рі. В тій са
:мій хвилї наш lVIарсиmпш вистрі.шв другшї pa;~ і над моєю
1'(!.1l0ВОЮ перелетїв вешиезний з на ряд В сторог.у

Ган/оСЛОВ .

.я надїя,в СЯ, що- побачу хоч дим або огонь, або взага.лї який
небудь слїд дїлапя ТОГО зНа ряду. .А.іІе я: побачив над собою
nльки teMHO-СШІв небо з одинокою звіздою а під собою роз
стелену по зеМ.ІЇ густу, білу ираку. Я не ПОЧУВ lШnl\[ анї гу
ку вибуху ані впстрілу. Довкола стояла l\leртг.а,тишина. :Ми

'

н~ла хвиля, дві, три.

-

Що стало ся?

-

заШlТав вікариJЇ, який стояв побіч

:мене.

-

ВОГ ІЇОl'О знає!

-

відповів я.

В 1'0:МНОТЇ llередетїв лилш" і щез. Десь дa~-Ip.KO ро;щав ся

СТОГОЛОСШІІЇ .оодськцЙ І\РИК і ЗI:t}ЮШ{. Я здов глянув на :Мар
с~янmlа; ШВИДДІШ бігом віп цосува ся тепер на схід здовж;
РІКИ.

Я ОіJШД1loВ ЩО ХВШІЇ, що Іщтра небудь з наlШГ~ схованих
батерИІЇ дасть цо Нї:~[ сальв), а.1С nсьо ДОВІ\ОЛ:J. було СПОКЇJЇ
не НЇЩО бі.'Іьше не нару:ш:увало нічної l1ІШJПШ постать :Мар
сиянпна :мепшала Шlіру того. НІ. він віД,Jд.1l0п а r-; СП і пареш
і'Ї М])і:ш а і СУМС])ЮІ НОЧІІ ПОГ.'ютшш ІЇого ... Інстшштопно, не у
мопляючпеь,)Ш а віlїаріс)[ вндер.1JJ ся ВІІсше. ~Іп ::зобачплп в
сторонї Сепuері ~шусь тс:\шу )Іасу, Ш\:l фЩ))ЮІО нага,;r;уnала
,невеЛnЧІ\,е агір(:. Сс :;гірr: НСМOlll><lIІПШ І1прое.;ю: ВОНО ШШРИ-"

ЛО паl\1 ШІД. Да.:п,шр: :J:l lJЇl,OIO I:O.~O Во.':іьтона, мп ЗіШІШіІШЛИ
друге TaI\(~ ('a:\[(~ :згірп. І оСІа еЇ дшші агі]ш стапп.1'J.И СЯ ЩО раз
ІШЗIIШМII і роа.Й:jа.'1ІІ СЯ П ПІЩШІ па НПllIІІХ очах.

ПОРУШСШІі1 наГ.іНШ здогадом, Я глянув Н3. північ і там
зобачив таку саму троту те)шу масу В формі ве.шче3$rо:Гd
згіРjl,
Стадо незвичаuпо Тихо. 3далСІШ, 3 південного сходУ, не

:м:оn підчеРRУЮЧП СІО '11IШІШУ, ДОІІОСІІ.1ІІІ ея переПJ1пкуючі ся
голоси l\Іарсиян. Потім nоздух задрожа,в ще ра:з
ська а,ртилєрия мовчала.

,

-

але зем

-
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в тіі1 хвилї, щшtпш а тої МОВ'1<1mm бу.lil .J;/Ш на(' JЮ:~Р()
-:~уміла, аде небавом МСНЇ прпіlш.:ю д,овідаПІ СН, щО щНа'lа.ш
сї :~ловіщі. чорні ~ШСИ, ЩО шrроета.Ш в СУ:МС])І:ах ночі. І\ож
ДПlІ зl\IаРСIIЯН, що rтшш ІІа лїнїі В('.l~1[е;шого пjВ~lіеНIІ,.н, IIjЮ
шшП.я вже ГОВОРПВ, юцап п папрю[і І\ОiliДОЇ Rпеl}'IІІIІН труб
І'У. Одні внстріЛІІ.ш тіm,(,п ІЮ О;І.НЇ)І разї, ІІиші 110 два ра:ш,
Ш~ той Марспяшш, щО UYB UJIlI3IШ~ паr· А той. ЩО ('ТОНН І\О~'[() Ріпдєя, шшуеТНIІ, Ш~ гопорнть, І,ОД() ШІ'ІЬ ;mapH;~iB. )'.;щ
РІІВlІllI СЯ О 3С.l\[ЛЮ, сї :шпраДll розuпва:ш СП (iI.i[(~ ІЮ ]>ШUПП а
.J!И ся: .нІ\. наші) і ШШУСІ..:а.ш цїлі Х~Іарп ТЯ;[\l,(JГО ,1.ПМУ, ТШІ,ІШ1'0. чорного дшrу :мов атрамент, ДІІМУ або ШЧШ, ЛІ,а араау пі
діі1:мала ся до горн гyc~oIO, чорною хмарою, а потj~І оnн;([ш
і ;ініль на розшпшап rя ДОШ'().l<t по ;;e~l.lї. І доl'Ш, таІЮЇ могу
чої струї і ВДlIхуванє того ЇД1\.ОІ'0 газу ПРІШ()СІІ.іЮ ІЮЖДО.l\lУ
смерть.

В такпп то спосіб оБКП)ЮЮЧІІ людські меПJJ:аня, СПОll:ій
по і методично, .як :мп оuкурює:мо гНїзда ті, РG;lIIорстира.JIИ
]\fu,рсиЯІПl свЇЇІ убійчип газ по пїлій orюлпцї, що щшлягала
)Ю Льондону. О півночі горіючі дерева на СІіЛОШ1Х Річмондо
вого парку і лука пожежі Шl I\iHгcToHcыi~~ зriТJЮ освічували

fюботу Ч,QРНОГО ДПМУ, ЯІtшї вже засте.тпопав цїлу дОЛИНУ 'Ге}!
-зи і ~(}зливав ся довкола, .як далеко могло СЛГЩТІІ око. І по
сШ повзучїll чорній, густіп лаві сщювол а ступали два :Марси
ЯRИ, пуск.аючи па веї сторони СТРУЇ шипучої парп·

Тої ночі l\Іарспяни старали СЯ обхоДитп ся без тсп.7lSШО
го npоміJ!Я, чи тщry, ЩО ВОШІ lІШЛП JПШІе огрп нпчспий за
пас матершілу, чп може длятоl'О, щО ВОШІ ІЮ :Mi1.1II апміру 0пустошити ОІЮШІЦЬ, а хотї.Ш ті.'ІЬІШ пастрашптп і здавити

опір. І сю цїль ВОНН без СУl\ШЇВУ оеяГIlУЛП. Ніч 3 недїлї на
понедїлщі. була ОСТ::ШІІОю. нічю зорrннї:ющlПОГО опору I\POТII

і"\ нападу. ВСЯRа проба· В сїм наПРП.l\lі була. би тепор бо3ІШ
дІйна. НЇЯІm ар~riя ІЮ могла їм опертп СЯ. ОДПНОІ:ШШ СПОСО
бами оБОРОНІІ, па m.і. ще відважшш ся .ТІІОДП тої ночі, було за
ложеllЄ мін і І\.Опапя вовчих юr, ті1 If в тім їх енорr'ія прояв
ляла ся ЯІtось порпвпсто, без всякої спстеми.
Ви тіЛЬІШ уявіть собі судьбу батершї, що стоя.m ІЮЛО
Єшер а - нещасну судьбу ХОРПХ ЛЮДШІ, mй наслухували в

('умерку ночі. Анї один чоловік не .шшив ся В іlіПШІХ І У.явіть

.
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цири бистро вдивлmоть ся В темряву І нараз Г.'ІуХИЙ вистріл
ІЮПІ>иятеJlЬСІШЙ знаряд і тяжко падає на суСїДНім полї.
невпроворот знаряд і ТЯЖІЮ ІІадає на сусїдні полї.

Аж до рани чорниіі ДШІ лив ся по улицях

Річм:о.рда, і

заВМІЩаючий держашшіі: органїзм у своїм ПОС"lіднім передо

смертнім зусилю, упереджував населенє ЛЬОНДОНУ про неми

н)'чіеть швидкої утечі.

ХУІ.
Утеча з ЛЬОНДОНУ.
Ви легко тепер зрозумієте, яка бурлива хвиля панїчно
ГО страху розвила ся по УЛl1ЦЯХ найбільшого в світї :міста в
понедїлок рано. Гурт втікачів швидко перемїнІІВ ся в ШИР0ку филю, ,яка ЛІото бушувала коло зелїзничпх стацшї, при
ста.ниЙ на Темзї і яка користувала ся кошдоІО прmiдною до

рОГОЮ, щоби пробити собі ІЮРИТО на північ і t:хід. lto.JJ!o де
сятої ГОДnІІП органїзация ПО.1Іїцпї, а коло по,ТІУДНЛ і зелїзни
ча, ЗОВСЇ1tІ роспа.лп ся, втратпnпш свій преСТЇіу' і власть·
Ще О піВІІОЧІІ 3 неділї па понеділок, насе.1ІСНЄ Капнон
Стріт, с. є. ]Jівденно-західної части Лj)ондону, " таІЮЖ зелїз
ІІпчі лїнїі ІІа ніШІЇ'l під Темзи Ilовідо:м..'ІеІ-ІО про rрозу Марси
.нІ! і ШІЮ В другіlї ГOДnlIЇ всї ПОї:ЩП були переповнепі, в ваго
ШІХ пу(jлrmа еТОН.'Іа на П.lЯТфОРl\lі і в переВ.ОДі),}. і бшш ся о
місця. Пі:ШЇЙIІЮ а lІастаПЄі\f днп, КОЛП машпнїсш і :юшшпові
палячі ІЮ ХОТЇЛІІ )J(~ртатп до Льопдопу, всп TOEll::t, гонена па
НЇЧПШІ е'l'раХО:\l JJіДШШ.'l<l під стаЦlllї і 3і1ДШlі1 lіmJОГП, що ве
ДУТЬ на l1івні'l.

Піе.'Ш ()саУСІІіШIJIJХ проб дістаТІІ ся на ПIJїа,Л; північно
захіДНllіі, ШіШЇ під.хОДНВ 3 ЧОІ{ Фарм, міі1 брат DШ"[шов на у
.1ІИЦIO~ I1j>ОТПШІУВ СІІІ\різь е.ІшіШI.кі, ЯRЇ ГJIі1ЛІІ І-Ш. БСЇ сторони
і ОШП-ПШ ся в товпі, яна грабила :магазпнп з наJ~олесницями.

йому поталанило і він здобув собі наколе-снІЩЮ: але несучи
ЙОГО до BiI~Ha, він упав і прорізав собі о щось руку,але в ту.

ю :МИТЬ став, сів і поїхав. Крута дорога від Гапоретонсь.кого
згіря буда зава.iJепа поперевертаНІІМИ еквїnажами і повале-

-64пшш І:іниш. Бачучи, що тут год! буде ІІСІЮЇХЩП, брат вер
нув у Вс.lьзаЙс Род.
Вцдісшвши СН 13І:Ш[ СlІ.оеоСіом :з ПО:\lііІ' Н:!lIГуі.1I}ІІ10ГО на.

'l'Oвпу, він виїхав ІШ Е;~іІ'ущ)(щеІ.І;.у дОРОГУ і в е(')Iіі1 годнІЙ

]'Ішїхав до ЕДіКуер, Го.1()ДlШіі і :!l\IУ1ІСІІІІІI, а.;!/' і~а."ЮI\О випере
ДІШ 'l'оппу. На ЦЇ.1і(І ДОВіІШJJЇ ;~OJ-j!'l'JI стшr.Ш ЛЮ~П, а ЦЇІШВО
С'l'Ю і здивовапєм Г.]JЦJIЧІІ ІІа ІП'!Е<lчів. Па :МП.1Ю ;1,0 Е;щ~усра

у пакол'еСIJШЙ :З.1ІЮШ.'Ю СП U;~ПО 1'0.'10СО. Їха,тн дальше було
пс.мОЖ.1ІШО. Віп ЮШУВ пако.'ІССППЦЮ ІШ доро:;! і пішов піш1Ш. Па головній улпцї міста вже ОТВОРRшапо сг.ЛСJІП.
Братовн вда.'10 СЯ ро:щобутr,[ їдп n однНІ ГОСТНННІІЦї. Він
пробув в Еджусрі ДОСЛТЬ довго, пе знаючи, щО 1ЇОМУ тепер
початп· ЧПС.іІО ВТЇІtі1чів з r.ождою хвилею sр,Остало. Богато
а них так само Ш\. ібрат 3УППJIНJШ ся в Еджуері. Про наХзд
фв 3 Марса не було пїШ\их новпх вістиЙ.
В тім часї дорога роїла ся паРОДШІ, але велПl~ОГО СТ1ІС-

,. ,

І\У ще не uуло.

Б

,.,

u

рат иочав роздумуваТ1І над ТlШ як uп ному

забрати сл до ЧелЬ)[сфорду,

де іКll.J1и ІЇого БЛПСЬJtі знаІШмі

''Om-У-, що ВИІЇШОЕШІІ 3 села на глухУ дорогу, він }шхіпально
зпернув ся по нїі1: шt схід. ВТЇІ\дчів стрічав тут ,J;уже :мало; а
де дальше на дорозї ІШЛО ГЮІ Барпста., віп стріпуn ся з двр
:мп дамами, Ш\.-раз в ПОРУ. щобjІ ВПРУЧпm їх 3 ПРІШРОГО по
ложеня.

Ще здалека він почув jпіночі І.рmш. Він кппув ся на по
міч і в :хвилї пО'бачпв на дорозї R.О~'ІЯСІ\У. В ІlllЛЯСЦЇ сиділи
дві дамп і відбиnа.m ея під ш\ихсь двох мужчпн, ЯІ.і стара
ЛІІ ся СІ\ШІУТИ ЇХ З воза, 11 треТІІН

3 TPYДO~I здержував

сполох

ЛllВОГО коня. Одна дама, маЛСШ,І\ОГО росту, цїшt р білім оди
зї, голосно І\рпчала. Друга, ctpi1ho-брунеТІШ. била батогом
чоловіка, що схопив її :за другу И'І\У.

Братови в одну МПТЬ сталп, неПОIf) ціла СIJТУ:ЩИЯ. Він
закричав і КИНУВ сп на )lісце 90рбп. Оі1,ПН з НJIX обернув ся і
по його вигляді пізнав, що треба буде неминуче з НИМ:И би

тп СЯ. Будрш добрпм боксером, віп він кшгуп ся просто на

нього і оДІПШ ударо:м поклав його під Іюдеса сr,вїnажа.
Не було часу на правильнІІЙ бій на дУлакп. Брат вдо
волив СЯ ТИМ, щО відтхпув ПРОТИВНІІКа ногою і .~ХОПИВ за
:обшивку дРугого

-

того. що держав 3іі руку сrРllШУ даму.

-65Барп:! він почув cTyr.iT ІЮІШ'l" ('атіl' П:~:IРIIВ l'іOl':) ПО .7JИЦЇ, а
Т}1СТЛЙ npотпвшш У;~:ЧIIIВ І·[ОГО іl СІї". ]fOl\ОРllі',Т~lіIЧіІ СЯ сс
'Ю ХПП.1СЮ той драll, . Ш'ІІІ'" віIl ТРЮlіlВ Н РУI(і l~flPBilB СП У
нього 3 PYI~ і пуетш: си J"l'ЇlOaTII ]10 ДОРo:Jї 'l'Y,'~II, :mї,'~IiH lIJ)П
ІІшов.

Не було чаеу ІІа I1Pilllll.1I.JIIIII ІІШ па lі.у.'I:нm· Вра'!' JlДО
.1пце 3 ЧО.іювіl;ОМ, юті1 ""/Н'ДПШ 'l'РШІаIl "01ІіІ і :НIС):lmш,
що І\оJіЖ',I,а ІIОХIІ.·I:1І1J 1 111 ('Н :! (ЮlіУ ІІа МІ;, 1111І11,1"11 1\0'1'11'11. ('11
ПО дороої і еТШІ'І'і н ІІНі іJ.jші.ІІ ОUЩШ)'.llJ] Nl і І'.Ш;IJІТІ. ІІааад.
СТШJ1IШ·Ї І1ЩНЩ шт ЧІмовіІI: адорове:Шнїr Х.'ЮНШ',І\О. ],,11НУВ е,н ІШ Ш.()I'О, але брат Ішпсредпв і10ГО ШШ:І;~, )':(і.фIlІІІIШ
ііОІ:Р 11 .'шце. ПОТЇ:\І, баЧjЧИ, що ІЇОГО І\ППУ.·;Ш (',a~[()гo одно ...
1'1' І:ін обернув сп і СТИВ догаН:ШJl е1.. ішш;. Й()l'() )]ро~r:пвnш,:
пігшш 3<.\ НІШ. rllодї ТНІЮЖ то11 що перед хпшrею дав Д;Р3.
ШНШ. вернув сп на:ззд і таІЮШ побіг З3, ПШШ.

Нараа брат СПОТП1ШjВ ся і упап. Наlїб.'Ш:ШШП а про
ТПШІПІ\Їп був па два :кроки від.: нього. Він ЧШІ скорше СТіШ
ї готовпв ся до бїIЇІШ а ДВО1\Іа проrnВНПlш:мп. .Іедви чп вий
шов бll nін був вптязем 3 тої борби, але па :його щастє
С'll)їJ1Іш. дама, З~'ІШІІШШ К(JllЯ, хоробро ІШСlї.ОЧП.'1а. 3 коля

СІШ і побіглз' 110:МУ па поміч.
•
І"!.'

щш СОOl рr.nольвер;

ПOl~аза.1І.0
ся, що вона
мала
•
•

аде вІН Л('.іІ\аn ШД СІІджеПК\І Сl\шажа в

ті)! часї, БО.тlИ па ІШХ напаЛJI. Підбігпm на ШШХ шість са.
~!шїп, )юна nистріЛlIла і мало-що не ВЦЇЛІІла n бра.та. Oдmi

.

..,.,

....

.

:';:і, 3.:10ДllВ, що m~ ВИДКО, не ВІДзначав ся хороор1СТІО,

кинув

(:;.Н ;1;0 утечі; дpymJj: пішов за ІНШ, оба 3УШПlИШІ ся на доро-·
зї І\ОЛО свого третого товариша, .якmЇ лежав беа чутн.
ВОЗІ)міть се .- СІ\аза.lJа. стрііі:на дама., прот.яmЮЧІІ
Gратови револьвер·
- СїДадте скорї1Їше на ві;] - СЮlзав брuт, тштираЮЧІІ
щюв аі своєї РОЗТЯТt)Ї nаРІJи.

Вона BCPHY~'Ii1 Нilзад,

не ГОВОРЯЧlI апї слова

(обоє

3

ТРУДОМ переводили HiДДILX) і ВОШІ ра:Ю~І nї,·фlш.mІ дО 1Ю
.:rЯСБП, де Д~t}{а н білjм ВІІбивала. СЯ :з СШІ, СТі\).JаЮЧІІ ся ау
ШІНИТП нереподоханого :копя.

8лодlї лишили ЇХ в СПОI\ОЮ.

Врат оглянув ся і зоба

чив, що вони відіїшrли у протІІВНУ сторону від них.

-

GG-

- ,Н нрисяду ('Н дО вас, I~O.7I1I по:mО.Нlте і сїв на 1lОрожне, lIРjJрдпе сп.ЩЖСШ:.

Сlt33,Ш Bi1l

Стрjйнtl, дп.:ьш., І1(' підпоніДUIO'IІІ, I'.ШIІУ.:Ш на нього.

- Дайте м:енї Bi\il,h:II - СІшаа.Ш НОІІа і В.І~ЩШ.JШ КОШІ
(іnтоl'ОМ. Ще хвшш - веї три a~1(1i~їi Щ('::.ІІІ ї~[ а о:чиЙ.
Н таЮІU спо{~j(), ~JOпеї)1 пеСПОДЇВ<lIІО, \іР;lТ оппнив ся,
.~eAB() дишучи, а ()щ)іваНЛ~IIШПІ И'ІШJ\ІІІ. :! РЩ(ІІІ'ГОЮ голо
r;ОЮ і РО;ПЯТОIO ВЩН'ІІЮ, в товаристві ДВох НІ'::!І:tJЮМИХ ііо
му жішш. в чужія I!І;ЇН<.ІіІ,і, шшІЇ летїв 110 І1(':Н!:І 11 і (І іl0МУ до
роаї.

Він д\шідав ся, що ес бу.1а жіНю:t і ~ro.10:~III:1 ('('етрп .'ІЇ
ЩlJШ, ЯІОНІ ~lеш:юш в СтеЮlОрі. ВсртаЮЧIІ ('Н ІІа :!ОІШХ ві;(
пебе:Шl"ІІ10 хорого. ДOl;тор ПО дорозї, на O;~Jlii·i ('т;щії ;~OBi
дап ('Я вро прихід l\IЩЮІІЯН. ВС}шувшп СП ДО ;~,)'IY, він 1Ю:J
UУДJIВ оМ жішш lІШІЦБО ~'J:.l:ШВ Д.Ш нпх ІЮВ('.ШI:JIіі :1:111;1('
н]рніяпту, всунув lIi;~ (~пдженє І,().'ШСІШ реВО.;І1.В('Р і 1І1'.:ІЇВ Ї)l
їхаш в Сджуер і ТіШ СЇСТІІ }Ш llоїад. Сам він .'ІІ!/ІІІІІІ ('Н. ЩОU
упрреД1І'flI rусїдіп. Піп ГОВОРНВ, що I\O~т(O ПЯl'оі ГОДIІІIIl ріІНО
.~ОіКШЮ Їх В 6ДjБусрі: а тепер бу.l:1 ВіКА МilllЖ{' :~(,[!}I'Гa а ІСіого
lIre ІЮ (,у.:Ю. ВОНП (Ю}І.ІП ЛIIIIIlІ'l'Н ('Н В Єда:уері ЧЩЮ:J ;;1>О(''І'а
ючпіі. пап.ШВ втїІ,:1 чі)'. і ВІІЇХ<.l.ТIП на сю дорогу.
Ос!> ЩО. мerшю (,іл,ше, ОIlОПЇ.:ш попа браТ(\~iJI

110

доро::ї.

Пе Д<1.'ІеІ'О НЮ Rщmt''J'l', ВОШІ :J)'ІІІПШ.'1И СЛ і GP:lT aaДI~pa,<I в
СІ[ :3 шпш аа.. д;о ЧСУ. 1.0.111 ВОШІ llОріШLlП" ЩО ])О(ІІІТJI .'~іl.П.
ше, або аіК lIJНІЇ;Щ доиор, і щобп додатп Ї~l ні:Lвагн, ВlIІ'
втш їх, ЩО він :шаМРНІІТО с:.грі.Т(~є :з 1ЮВ().'1l>1Н'IНl (а ШіlШ
СltазаnІ правду J!іп :ювеїм не вмів ПОВОДІInІ са).
ВОПП роа.1Оіh:Н.ш ея табором коао ДОРОГН. І\іш, щінап
ТРііВУ па ЩНЦО]ЮіБУ і почулав ея З0ВСЇМ щаСЛПВIІМ. Врат, ~;
чергп оповів І1Р.О СВМО утечу;) ЛІ,ОНДОНУ і HCI1, щО аllав щю
J'fарсшш. Сонце JJідіIСі)ш:то ся що l)аз Вllсше. Р'J::щш<t Ш\О('Ь
~аю[ерлп, сама собою і їі :місце аППЯ~lО почугє ІЮНСПОГО С'тра
ху. По д()роаї псреходп.Ш ЛЮДИ і брат вмів РIJ:ЩІпатп їх др
що пр оподїї остаТШIХ ХВП.'!І,. Все, що ПОЧУ.'ІП, Шlевн,я.l() їХ
.1ІШІВ в 'Л)І, що трр(;а ш. НПІЇСІЮllше ВТЇІШТП.

-.
.1;].

В пас є l1юші -

3}[ШШШІІІІ ся.

СБ<13і1ла сестра ДОІ,ТОР1t і 3ЮlOШ"

, .А..lІе її очі стріпу.ш погляд брата і її зміШанє )шну.lО.
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- n ~ІrIЮ

T<lI'(I~I;. ('І,а;;ав (Ірат.
rl\цї П(lна I1ШIІ'IІI1,'lіІ, ЩО ~Ia(; '\111;;1,1.0 TPi!iilt~IТI, фунтів

::},'.IIІ1'(\:\1 і ЩІ' IШТllф~ IIТIІI:llіі Й;І І 11;1111'1'· t '11:'\ І'/ІІІІІІ!ІІ\ 1'(11:0.»11.1<1
n"II:I. 1\І(('ТilР'IIІП. lІіІ ,;~II('II'I'I. :~;I,II'I:\ ,~IІР"I'\'. ї !:Іll'll \:ОГ.Ш{ІІІ.
("і'('ПІ 11(1. III1Ї;~,~ І: ('('II-,\.н,гН'II(о'Ї і 1110-/;:II)))('1'Ї •. ,\.1(' ('Р;І'І'. 1"\)ШТilIО'11І ,'')'((('1': 1111 ;:('.'lї:mIlЩ І: .'ІІ.ОІЦІІІІЇ III)(',~.III;I;IIB 1ІІ1111Ї II.I~[
)ІІІ: 111'1)('ЇХіІ')'(l ']('ІН';: ,~I(~('I;a у J''')JBi l ! а ;:Bi,~TaM НІІЇХ:І'І'ІІ :: .\11-

.:'11.
Міс G.IІ.фіІІСТОП 'l'ап па::пна.l(\ ('Н ;~iI:M:I в (IЇ.'lі!\!. п(\
(·.IУХіІ.іlа. І1ЇШ;ПХ роаУl\lОпапь і uP;! IIcpe(,TillII,~' JiJt'jJJ,II.la (ЦІНІ.

що пона хоче БНЧJIJJI свого »Лjl;ОР.J.j~,іІ«. Але її ТОI:Щ>IlIIІ
ceue не:3ПlIчі1но епш;Їі1цо і jЩJУМ1Ш. І\ЇШ\lIІ> І,ін
ЦІ'М, вопи ;~ГОДILlII сп па ПРОІІО::lIlцію uj)<\тa. Н ПШ '(О й ПШШ
І10Їх(\.lIП У Барн('1'. ВОШІ рішшш Нl'j)("ШТІІ JlіПlIіЧ~IУ .:тїнїІО :Н'
:il:пшцї і їха.Ш ,J,t"l.'lJ,lIlC прп чім УМОВІІ.lП еп, ЩІ;. брат ПOlЩJ,('

-

J\j1 ;~t'ржа.lа

IiОIlї ;щ у:1;'!,у, щобп 110 :шо:зї з(н'/н'гrн іl0ГО ен.Ш.
:міру ТОГО, ше ('шще IІрпU .. IШI{і\.'ІО еа ДО ~H)HЇTY. ставало

n

JIРСТСІШИМО горичо. 3 від І~ОЛЇС нідііl~I,Ш ('П ГОРjJlшJ'r, біЛШI
IIiCOI\ і слїшш очі, а ШУІіи БОШІ почува. ІІІ сп Ду;І:;р 'І'І1ХО. а дa~
.1CI;:tt до.'ІЇ-і-ав шум 1IlIIОГОТИСЯЧІюі товпп, Ш;:ШІ ст:шаn ЩО-j)іІ:3
r;пра:шїІЇШим, в :міру ТОГО, 51)1; ПРІІблпжп.lП СЯ ДО Вщшету.
Відї:ц;к[иочп ДО IIepe~"p'CCTH, )Щ :зачппав СЯ ГО ("l'І ІН €' ЦІ. ,
ВОШІ побаЧILШ ш\sсr~ жіПI\.у: вона llіДХО;I.JІЛа. ДО .JOjЮПІ а Jlї
ВІ)ГО БOl~У: па РУІ\аХ мала lIШ~'ІеПЬІ\У ДІІТІШУ а поМ ч illll.10 ЩІ'
ДВОЄ. ІІО1ім псреІЇШОБ ZІ\ШІСІ) )І~'ЖЧИІІа а IIcpe,;~ ('аМІШ перр
ХРРСТЄМ Нllїха.:Ш їм Шl ауеТРЇіl нсвеЛIlЧ1:а l\ilРПТИ. В карип{ї
СIІ;І.Ї.:ш :ЗUПВШП СЯ у І;УТї, ТРIl ДЇВЧПІП\П -~! ВПГ.:lIЦУ фабрпчні
роGітшщї а Чет-6Jца і ;~ГЮЄ l\rП.:rеПЬJШХ ДЇТІІІЇ.
- l{отра дорога ДО ЄДiI~(lYP~ - :ЗВt'рнуп сл ДО ирата nї:і
НІП~ блїдюї, а ;1)ПШМІІ очпма. І І\ОЛП 6рат ІІОЯСИ;Ш йому. ЩО

1101'0 треба :шеРПУТJ! на .'ІЇВО, піп ті.1ЬІШ lЦЩНШ ~BOГo. І,ОІШ,
НС стараючп сп наВПІ) подпкуваТІІ.

В сПі хВШІЇ брат ;лшпаж:.ш, що а нтш! ;J;ЮЙВ JI('РР;:!; ППl\Ш
підіІ1ма.єть ея ефа хмара не то :ЩJa.БП, не то ,1J.Jвty і ШК',теН('1І
по ааВО.1їкає білу фпсуду тора.сп, яка ВОДІІЇ.1а сп :_Щ ;~opOГOIO.

6льфінстоп Ні1раа скртшула; пад д,uха:мп ;{IНlіп, ПРОСТО
:меред НИМИ, крізь ДИМ (тому, що тепер було НІЦІ\(!, ЩО <,р
ДШІ а не MpaJLa) прорідували сл червпні Я3Ш:F. ОГНЮ, пі.1:НО-

l\Iic

-68<:ЛЧJI (',() ,В,О гори. Г~lр~піі: дплек.пЙ шум товпи пеJЮl\fїНПR СЯ те
пер в бр,;здушний };pнr., в ~шім бf'3ЧІІсленнї .1Іюдсьді го.:ЮСП
;1ЛІШа..ТШ ея з тріСІ>.іТII('[() lіОлїе і аі скрштотом: 'fЮЮШХ во;:;ів 1
еЧRО М КОІІІІТ. Ще аа ~ШІІХ ШIТІ):~r(',ЯТІ) СЯіlШЇR п'-~т.)Сд llСРСХРС
хрсстєм доріжка: нара;! авсртала І\РУТО в бlli.
- ГоеПОДIІ BOїI;e! l"уда ]1[( нас веаете! - J~Н:tDичала :міс
6льфіПСТОII.
Брат :J)lIПШШ ІШПЯ.

.

Велика ДОРОГ<1 пр('/~етав.тнl.'!а ОДНУ густу лаву .1lюДиП.
БУР.іШШШ ПОТЇК жпвпх істот, ш~і JШІІІ1ІЮЛП одні на другпх~ ПО

сував ся проето на північ.

-

;І:УЙ сл!

Наперед! наперед!

-

І\рпчалп в ТОНІІі, -

ІЮ :Зll,'~rl)~ І

с,:

Впїхатп ІІа ГОСТІПІРЦЬ було те саме, ЩО, юшути (\Н В 11(>1,:ю бушуІОЧ(~ГО огню. ГОРЯЧПЙ порох не Давав дихатп. В ;:1.0ловпеню неладу, неда.'ІСІ'О горів хутїр і від !ІЬРГО ГУСТШШ
1;"1уGа:мп прuсто па допогу ва~шв ДНМ.

Двох М-УЩІІН перейшли побіч. ЯІ~ далrrш :МОіКІШ було
бачптп на. щ)аво, В' СТОРОНУ Льопдонn, п,о, цїлій доро;:;ї, еТIІ
Cl-юппіІ а ДВОХ еторіп до.мюrn і саДnМІІ хуторів, .'~.Ш ся ()ур.lІІ
пm'-'[ потіl\. бру,;І.ПИХ nТЇІШЮЧИХ людпЙ. Цїлу середину ДО11ОГIl
3ПІ'-'Iltlа~ш I\alШІ11 і тягарuлі позп. В одпіlr ПОІ!о:щї етшш е.lї
пшr в :мупдурі Армії СнаСІІТСШІ і гсстпкулІОІОЧП рут\:юш, щш

чап на цїле ГОРЛО: »Вічпіеть! Ві1шість! Ипші спдї.rш, ІЮ ру
хаючнеь і г.шдїли НП.1ІЯКі1ННМП ОЧИМа І\:УДПСI> n проетір. На
.ruцях веїх ТИХ людпі1: булп ШШІІсапі страх і з rтшіпє. ,jl,npn
і порох вж·е ПОІ~ilза.rIIl своє дїлапє; скіра у ІЮЇХ почорпї.1а,
губи псреСОХ.1fІІ і потріСІ.али. Веї мало но JlСl}I.П.'IJl 3 У~L'(ШИ і
;Ш1ЖДJl. Серсд ріжпого рода I\РПІ~ів, чути було ('нори, ДОІ,ОlШ,
СТОНІІ. ЗОІЇІШ і плач. Чути .бу.ilО заХJшплі, е,;шбі голосн. І
крізь ВСЮ ту ріжнородність 3ВУІ\ів вибивав СЛ ШІИЧ:
- Скорше! скорше! ЙДУТІ) :Марсияпп!
3 ТОБПП Вllpинув ма~lІ-еПЬКІІЇІ старушок, в бруднім чор
нім сурдутї, 3 СИВИМІІ, остршПl І~уса:ми, як у вііlеьковпх: він
СЇВ ІН}, Іtраю дОРОГИ, ІЮЛО ПОВО3ІШ, зняв чоБОПІ, вrr.rp.пе 3 них
l\.tJміІЩї і І';.улЯІОЧИ поплїв сл дальше. Потім ДЇRЧПН.Б.і1, що :МаІ
Л<t

mrn:x

вісїм до десяТІ) лїт :lOBeїM сама одна, юшу.1і1 СЯ на

3('УЛЮ, КО.'ІО брата, ГПДПЮЧП:
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-

я не МОЖУ Діl.1lJ.ШС

J111r, ІЮ ~ю;ку!

•

Бра'г підпнв Ті, і .тrасш\.Но угов,ОрlOЮ'lП ЇЇ. lЮJIЇС до :шс
Є.п.фіне'l'ОlI. Скоро '1'ілыш піп ДЇ'ШІІУВ 1.\11 (:1, вона за~ювкла
Щ'Ю)ll lIiL('траIlШ.'[<J, С'Н.

-

(-~лш!

-

ааІ~рllчажt

3

тошш, зі С.;1Ї3МІІ

n

голоеї, я

ІіаСІ. жіШіа. Єлєн!
І ДЇІІIJІІІШ ІІі1раа Бпсунула ея 3 рук брата 3 )tРИКОМ: Мамо!
- Вонп ЙД)"ТТ> - Сlшзав ЯІ~IlЙСЬ чо.тювік, rн:·,р~Ї3ДЖilІОЧП
верхом побіч НЮ:.

-

На бік! -

З,ШРПЧilВ З впеОІШГ() l~іала ві:ШІІК і брат

зобачив, що якась карета звертає 3 ГОСТТllЩЯ.

ПОТРУЧУЮЧll ОДНН другого, Беї роаСІШl\:ували СЯ, що бп
не дістати ея під шшї. Діставпm ся раз Б сю филю товш!,
вони немов еТРіІТІІ.lIl евою ПО.1ІО і еталп 'tШСТlIЮ того :збіго
лпска ЛЮДШІ, що пїс ея па е.:ІЇно Б хмарах НОРОХУ. Разом 3

ПОТОІШМ їХ нронесдо 'lсроа всеь Чінінr-Варнет. Центр мі
('та остнвап ея ВіІ,С )rаuже на ЮІ.!1ІО за ІШМІІ) 1~(HIl ї~[ ВДП.lО

("}{ нарештї пробптп сп на другу СТОРОНУ дорош.

И.рПh:

і

("l'IIШ" булп ІЇ тут не ~~O ОІІпеаШІ, П~lС :~a !l[iCTO~[ дороги poaг~

.1)їl'УВtI.1П сп n l.і.ІЬІ\ОХ :мїсцпх і :можна було проїхаТII свобід
пїПшс.
Вонн поїха ..1П на схід через (ад.:1ЄЙ. Там ВОПИ Ilобачп
.Ш ФЮІВУ ецсну. Сопш .1Ю:~І!Й, щО прнпалп до ріІШ нсдале
1;0 ;~ОР()ГII~ іІ\аДІІО шr:ш воду. СОТКИ ПШШІХ ПСТСРllелпво iIC~')'

.Ш еmн:Ї 'ІРІН'П. J\IіСЦНl\Ш ;J.СР:'Ш ея о воду. А даЛІ.ше, підшш
ШП ('Н ІІа ;п'іРt: :ю І('т-Вартюнетои, ВОШІ аобаЧІІJIН два поїз
;щ, Ш.: lIОВIІ.Ш 1l()(·ува.Ш ('Н 4ЩІШ :щ ДPYГJIM без пїЯЮІХ еи[на

.ІЇн і пїш.:ого Jl(ЧЩЩУ. ОСт бу:ш UІІтюнr набиті ІІаро;~ои (..'ІЮ
ДІ еТОИ.11І шшїть :мі~п 11)'1'.101\[ ІІа ек.падах ІІа роходів) і їхаЛIl
на північ по ГО.1OJшіli північній .'ІїпП. ВшЇШЛИ ВОШІ прапдо
шцібно не з Лондону, а 3 якої будь ІШlлеНЬІЮЇ етацнї (так
бодай Д)'має брат), бо пуб.11ша n тих дпях наІшдула.ла ея на
поїзди 3 таким 3і1В3ЯТЄl\J, щО не було :можливоети вппусг.~
ти їх з конеЧІШХ ПУНІ\тів.
.
Скоро поТім ВОНІІ зуппнпдп ея шt ВЇДПОЧПНОR, бо на-

-70)ЮIl\ТЇ. Нlm;(;іШІ ДНЯ :ПIУ'JIІ.11І всїх ТРОХ. ЧіІ(' al\ Шil::, f' ('\1 ,~O [:1'
Чl'ра ] ]:ОI1ІІ ;-ш,ЧШІіІ.:1ІІ иі;~'1уваТІІ ГО,ltЦ. lIїхто :: ІІІІ\. ІІІ' ;-Ш:;
~I\IIВ СП :~<І('ПУТП. ІІі l ! I:1I,~al;a.-Ia СН ХО,'НЦНOlО. 110111111 IfllХ ]:,,ІЮХ(ЦІІ,Ю ()огато ]J:tIЩ~(І. ~\lёIl~ia;l\ неї ЙШ.Ш ]І тоіі 1111;. Щ~і;'1
щШїха 11 мій брат. II('Щ;l('.пі nТЇІ;а.1П ні,:( lIСU(':Ш( '1;11 а 1:011:1 ,'[ [
Ш'рl'ДЖУlluлt1 ЇХ ':~ill;lIl1.

ХУІІ.

~~Дитя грому."

1\0,:111І) J\ІареIlШШ 1I0стаВII.1П с(\(іі аІШЩ('Ш:

0;[,[1[111[;:1\0

цї..шю, то ще 11 lIOJЮДЇ,'ЮК ВОШІ :мог.llI-UП ЮШЩІП',І Ilї.[(' 1;'1('е:lеве .тlI,OIЦOHa, зшш ВОНО ро:).'[ї:зло СЯ ІЮ ey('.l,lllll\. ('1',1:1\.

Не тїлJ.IШ

](0

ДОРО3Ї чрр('з Барп('т~

<1.1('

ТШЩ;І': }:О :l' tрщї Е, ~;:;\

среЬІ,ііІ і Ва.ll,чаНСJ,JіїІІ і на схід Bi;~ Спвтенда і lIIy',l'pТl[('
са і ІІа віл,J;t'НЬ Bi;~ 'll ем і:ш ДО самого Д~Ш і БРО;~("I'(\I)('it \>\1:; ..
:11І11<1.1(\ ен бур.1Ilва .:ПО;~(~J,IШ фп.1П. НО.1Ш) тю: н ".'іІ І('}І':І'
ншшй paHOI~ піДШІТІІ ся бальошш ;~O яенїйшоl'О C~IIIMII'O ]Іі"
ба над .'ІЬОНДОНОМ, то ЕСЇ дорОГJI, ЩО J1}ЮВіІ,l,Нl'Ь ІІа вінніll і
схід а бс3ІШНСЧНОГО .1нбіршгrу .1ЬОНДОНСЬІШХ у.1ІЩт,. ](щ.а::'1
.'ІЛ VII ен а тої пнсочшш зовсім ЧОРППМП ТПfi І Y(~ТlIi1 "~-::
потіІ~ ПТЇІ.:ачіп. І I\OiI.:;~a точка тої чорної :.\ШСII lIt'е.:Ш 11 1'lн-,і
ЛЮДСМ"У аr'онїю страху і ріiliНІІХ терніш,. В 1I0Ш'IН);~І1ім 1'0::•• ••
_
•
u
"
;~lЛl Я нарочно нашв подрюншr ОІІІІС :мого арата '1'(11'0, що ,lt
Н.'Ю СН па дорозї через Чімпінr' - Барвот, абн даТJI ЧIІ']'j\.II('J:ll
.~

оО

ясне llOІШТG про сей ппстрашснпй мураllС.JIЬЮШ, l:РО ('Ї 1]011ні СЮШУlJі точки, яюшп nОНП бу.'ІП дЛЯ ТИХ, що ДЇ.ШЮІ ЇХ ,lfl-

.'ІЮ. НіІЮ.lI1 до сеї порп в історії сьвіта не було 'Iёl]iOl'O .'І_УІІ·'
ЧШШ .іIЮДСЬІШХ єств, 3nЯЗі1НПХ спі.'lJ.lПШП тс})ніННМIІ і ('ІІі. І',
ПОЮ цїлпю утечі. ЛшJенда.рні масп

1"отів

і Гунів, НіІ ik,i,ll,JII і

ар:мії, які І\О.ш-небудь бачшш АаШІ, бу.ш-би ІiillІ:ЮЮ в еїЧ
морі. І ее не буп шшіЇ 3ДПСЦІш.1їноваНІІІЇ похі;~. 1Jї! ср
[:1
утеча, :заХОН:lеного nі1НЇІ\ОЮ, r'ir'aHTHIJHOr'o стада /,рз IlUPJ1LI~Y, безцїльна, страшна утеча шісТІ,ОХ :мілїопів наро;{н, 111\
узброєного і голодного, стрімголов П~lІІВУ!lОГО наперед. r(~
був початОІ~ загибелї цивілїзациї, ЗІПIlJ{еНЯ .тІЮДСЬІ\ОГО PO;lY.
СИДЯЧИЙ на воздушні:м: ь:ораблї зобачпп бп просто ві;(

uy.

-71собою широко РОЗЮIIIСIІУ СЇТІ> ву.лиць і зобаЧІІВ VП, як на ве
картї, церІШП, ДОМИ, сади і скверп Uеа.'1ЮДІlі, ОПУ
еТЇ.'lі, а ІЛ1 півднї - пемов ВІІмазані ЧОРНJI.110:М. ПСl\IОВ перр

. ш tІС:1пій

.ІІе.ШIШШ1 псрссупа:ю ен по картї, замазуючп ті

111 іецн,

де бу

.11І І.~їпr, Річмонд і Уі.мб.'IІ>ДОІІ. І кожда тшш, tt'1'раМШІТОІШ
.ІІ.1Яма Gе:шсреРJIВJЮ, пеl\ПІНУЧО роздїдfl.1Ш ся в IIlIIJ>ІШУ, ро
с:тїка.Іа. ен (~,'ГРУЮ\ll1 ан неї сторони,

та окружаЮЧІІ

lюдсеш[

l'ориеті мі('ЦН, то параа нахоДнчи іюве рус.'10 і бистро СТЇЮJ
ІО'ІП 110 ~·".ЮJIЇ В ;~о.тншу, ашюїl\[ 1';11\, ю.. роа.1ПШUGТJ> ся Ш1 бї
I~I~·.IЇ "ІЮJ/.Ш і.І'l'Рi.lМ('ІІІТ.

,А llоааду Пi.lД еПIIJI1\Ш 3І'jршш, що ТЯГНУТІ, сн Ш1 півдею,
Bi.~ ріlill, Jlрохожува.lІІ С}І .'ІІЮІ~учі l\lu,рсшшп СJIОІ,ійно і :мето
• ~ll'ШО, що-раз да.1ыlе ЇІ дальше РШШУСЮllОЧll ][0 земл'ї свої
ЦОНllті хшtрп, ІІО.1ІшаlOЧІІ їх ІІОТОІ~ЮdП парп поті~l, Ю~ вOJШ

...

"."

:JpOOII~lH своє ДІДО

1 пuстеuешю

.

~

заш.шовуlOЧП на, ~ IJIДОІІТОІО

с IІіО:ПІЦРЮ. ~ГaI\, без СУШІЇву ВОШІ пе так мадп на :мстї ВПГУ
C~I.1CIIG .'ІЮДСЬІЮСТІІ, ~Ш радше се, щобп 3ДС~IUрал:їаУЩ1ТІI її і
;: 1,~tВПТП ВСШШІЇ онір. ВОНН ВПСё.lДічnа:ш )' nО3ДУХ нсї З'Н·()(ЇП
ІЮ!ЮХУ, Иl\і НОППАtl.'lП ся Їl\l на ДОРОЗЇ, ІШЩІІ.Ш ТС.1ш'рафічнj
,:і'й! і УІШШ;J;жува.'Ш 3Р.'Іїзющї. Бонн ІШЛЇ'lШIll ЛЮДСЬІ.:ість:
IІЇ,t1 1 іаувалп ЇІЇ ЖП:Ш. Вонн очеВПДНЧІШ, но сніпШ.1Il ся роа
І1ШРПТll 110.'10 СВОЇХ опорацш1 і но ні.ш.ш сього ДJШ Дальше

ш.: ДІ' цептра'лЬІІОЇ часТІІ Льондопа. l\lОЖ.ШDО, що значн~!,
'1:11.'1'1, пасе.lеШІ .'ІЬОJI;І;UlШ через ЦЇ.'ІшЇ раш.ш в Jlонсд'і.lОК СН
,(і.ш 110 ;І;ШШХ. На пешшй ~ипадОІ~ є :ИОЖ,'ШШlfloІ, ЩО lІШОГЇ у
~li,·i).;:iI, lіО lШХОД!І'Ш 3 дому, задушоні ЧОрНПМ ДПl\'13'\f.
lIораашючпїІ образ предстаВДЯ.1а ема3. ]\1і;ь: ДЬОІІДОН4·1.1':~ ~ \( ,'\:O(~ТOl\I і Б.шуе.1ШМ від ІІонеДЇЛШ:t рано аж до ІІО.lJУПШ.
Вен piI~,: 11 тЇм міеЦIl буда затамована паРОХОДё1l\Ш і наИМОil\
.lІІвіUіШIЮI судшвш; nOНll прнїха.lll забиратп ВТЇК:1чів) :~"I..Шt
нені Щ'.!Ш'IСЗШIl\Ш еУlІШl\Ш, ЯRі ї),[ lI.'lаТИЛIl аа перевіз. Бога
НІ !1,f)(6упа:ю дібра'ЛІ ,,'Я вшн~в до ТlIх eY:~CH і 1'(':111.111 СН 1':.1му, ЩО їх віДIlІІха.:rп BeC,,'IaМll. БУ,,'Іа ХВІІ.'ІЯ, ІЮЛIl ведике чп1:.11..1 Г ,ll)l)хо;~іп і ді "T:'~ човнів етовпило ся БУ',lnitЛІ .• , ~ 1\:);tll~!i Соротьбу 3 H",'-~;I :М,} який:зі всіх ;"l'орін Д'~i' 1',1 :н. 'І,!В
пів. ЛЮДИ .1Ї3.'ІИ 5Ш T3PaI~OHII, а навіть СПУСR3ЛIl с}! з гори ІІО
\;тоIШ.t '.~

]10

води.

-72J'.оли в годину Ilі:шїйше, з3. І\.і}Ь(Ж-1.'он('ро.&[ пок3.зав СП
:МареШШШІ і звернув в брід ДО.10:М :Ji (,.'Г]Ч'(;lO, - ІІО ріцї на
цї.lім иросторі ДОРОГН, Ш~У віп llеР('l'їшtШ~ аж до .лЯ~Шl'а.вау
і висше, ПJшвали СіН\lі від.;:Ю1ПШ роаБІІТІІХ (·YД~II.

Про СС, ,як і де YJlaH І1ЯТНll ЦІІ.lЇПДСР. ('1ii1iI'С'&Ю пїзнїJ1Шf'.
ШестІІЙ упав в ~!iAl() •.'lI,ДOHЇ. l\Іій бра'f еТО"О'IШВ l\ОЛО обох
жінок, ЯІ~і заеНУ.Т)J( в ]~u.;шсцї і бачив ЯІ~ у lIі:IДа..тrї, 33. згірямп
б.тснув, нроріаавшп небо, 30.1еН1І11 01'011І,. ві ПТ(\РОІ~, ма
леньке товарIЮ'I'ІЮ, тверде У своЇІЇ llоtТ(ШОI:і ді(jlJатп СЯ ДО
:МОРИ і -СЇСТІІ ІШ нарохід, персїха.'Ш ДО l{о.lJ,11('(~'I'('ра чrрса ІІа

повнепу nТЇІ'і.t.'ШМП ОІШ.1ПЦІО. Вість про СР, щО J'la Р('ІШІШ аа.
Во.ТЮДЇЛИ Льопдопо~, потвеРДіБУllа.iJ:а ся. ЇХ баЧIІ.'l~1 н Ча:llгf'
і'Ї і IIaBiTI~, 5Ш l'оnорплп в Нїз;щпї..А..1е брат НС баlJІШ ;~() е.ІЇ
ДУЮЧОГО ДНЯ.

~'0l'0 ДНЯ розсип3.ні по ОlЮ.1ПЦflХ сто:шцї nе.тrIl l 1еаlIі 1''')1
пп народа почали відчувати бра~ средств НОЖИВІІ. В :міру
того, .як голод ВСТУП<1В У свої нрава, TpaTI1~lO

СІЮ а

знu.чіш;

нраво власности. Ві.7ІьшісТl> ;ВТЇІ\ачів зверта.'lП СН на ехі;!;
так Шl1lЮ пк ~Іій брат, Н.1С буди Й ТаІіі, ЩU вертали на.щц у
.ї.ІЬОНДОІІ, щоб набрати ІЮ.ilШnП. Все те Gу.іШ 110 uільшій ча
сти мешшищї півпіЧІШХ псрсд.1ІісТl>, ш>Ї тї.1ЬІШ зі c::ryxy зна
.1И про ЧОlШИЙ дим. Бра'l'ШШ l'ОВОРН.Ш, ЩО в Бірміпrанї зі
брu.Л<1 ся більша. ПОДОШІІШ членів пар.'ш,Мепту і що npпгото-

.

БЛюють ся веЛllчсаш 3<1СО

б'"

JI

u

ВПОУХОВl1Х матерни ДЛЯ аВТОl\1Н

тичних :мін, .які задумують заЛОilШТП на Bcї~1 просторі

MiJ;-

ЛGНДУ.

ItpUI того, ХОДП.1lІІ слухи, що Мід.,1ЄlIдеЬІ.е ЗО.1ЇЗlшче то
варпство на :місце :мuшинїств і Ш1Шlчів, ~ші ІЮВТЇІ'<1JIИ зuраа
першого дн,я НUСТ'J·новпла нових .1IOДПЙ і що зеЛЇJНІІЧИЙ рух
привернено. A.1J:e не вважаючп на аї НOJШIІІІ. GpaT не зріR сп:
свого ll..'ІЯНУ утечі. Всї троє їхали ЦЇJ1IIЙ ;teH~ на схід з цї
лим 1\юж.ДИВmI поспіХ~Ш, аде не баЧШІІІ нїде обіцяної розда,
чі Х.1їба. Та й зрештою нї:хто хлїб<1 ІЮ бачив. Тої ночі YllU.1a
сеl\Ш. зьвізда на згірю, недалеко nрімрозе.

в середу рано, переночувавІІШ на. незжатім но.'1Ї пшеНIІ
цї; наші збіrцї доби.m с,я до Чедь:м:сфорду. тут ,якась шаііка

:місцевІІХ горожан, що називала себе ,.комітетом народно-

-731'1)

добробуту,'" ::!аuрала ЇХ І'ОІШ ШL І1ровіНІІТ, ІЮ давши їм в

4)()МЇН нїчогu, крім uuіЦШIlШ, щu НlщаД~'Тl) ЇМ Їх 'lа~ТIlИУ мяса
на другІіЙ деш •.
.мій брат ІІоетаllОВIІВ да.;ll,І1Ю JЇ'l'(( в ІШIІРШ\lі мори, не
;~ОіІшдаlU'Ш РО:Щ<l'lі tТР;Шll, .хо'! неї 'l'PUG Uу.:ш дуже голодні.
l~u.:ш міетріе (:.lll.Фіlll:ТОІІ :.юба'Jllда морс, нею :.JШЮJЮДЇІІ ІН).
ПЇ'ІІІІІЙ страх. Веш.і UPOUH, ЩUU її УШНШОЇТІІ, ІЮ вдаваЛІІ СЯ.
НОІІа І1ЇЮJ.'lIl ІЮ ВIlї;Щllда 3 АнГлїі. - Вже JІЇШlIС вмеРТІІ в рі
,~IlіІЇ сторонї, ІІЇЖ нускаТІІ ся в T<1I~y дн,ДСЧШІУ, ІШ чужпну, де
НР~Ш U.1lI3ЬІШ.х людшl." І та& ДU.'lbшс, і т::ш д:.tдьше. Бідпа
жіlша, ;ЩilЄТЬ СЯ, ду,мала, \ЩU Французп не Далеко втїI~1H

ві,]; l\Ii.tРСИЯН.

Спільними зусшш;ш, з величсзним трудом, ВОШІ все

таки притаЩJlЛIl її на беріг. Тут братовн СІ\ОРО пощастило
ея звернуТІІ увагу Ma.'loгo иарохода, ШШЙ ВІІП.1ІПвав з устя

ТСМЗlI. 3 иарохода спустплп лодку. Матрози СКі1заЛIІ брато
ви, що воІШ їдуть В Остенду. Вопп иоторгувалп ся троха і
згоДІШП ся па трпйцять шість фунтів за ВСЇх троє.
Було коло другої години, коли брат і його товаришка,
3П,пжtТІІВnШ гроші за переїзд, ошшп.ш ся па палубі Jюра
{І.Ш. Там }ЮЖШl будо діетатп їду хоч за ка:ючпу цїну і nеї

троє добре поо6іда.1І1.
l{ппга П.
Земли під вnастю Марсиян.

На І.іпцї першої ІШП:lШIІ н ві;~да.7.ІІШ сл троха

від моїх

П.1аСІІІІХ IIРIll'О;~, ОIllЮУЮЧП С(\ щО переЖІІВ :мі.і:і: брат ї дпа

0-

СТаІші ро;цїл([ .'IIШШ.іllf пае ;J віЮlріG~1 в пусті~[ домі n l'а.1Ї
фОРДЇ,
l\Ш с.хова.:Ш .ея ШЧН'Д ЧОРШШ ДШІОМ. Від ТОГО то
. , . lіУДIІ
.

МЮЦЯ

51

uуду 'l'С1юр OHOВJ,1;HTII дальше.

Цї.шЙ вечер в ІІСДЇЛЮ і ЦЇдІІИ елїдуючпй день,
паНЇШІ

-

-

депь

:ми ПРОСІІДЇЛИ там в зt1СЇДЦЇ, відрізані чорним ди

~юм від решти сьвіта, lIе~юв на маленькім ОСЧJOВЇ,

де

ще

сьвітпло сопЦІ:'. Оба ті прш;.рі ДНЇ папровелп в ТШIШ.іЙ
ЧІІІІІІОСТИ і нам lІе дІшшло ея I1Ї'1ОГО llIІПЮГО ЯІ~ чекати.

6133-

Мон душа повна песпокою за жіш~у . .я унвляв її со6і в

-74.Jt:де!ll'едї серед lІl'uе:-JПСІ': в с.мррте.;rьпі.м tтрпеї і ЩО І:\І
на ВіІЮ UШНШУЄ ~Н~ІЮ т, пшюршого. ~-l вгашш JIO lіі\II/,IТ,1 \
ОllуеТЇ.lОГО дому і 1'0.'10<-']10 СТUI'ШШ, .ЧIl(~ІШЙ ДРП{ОІО. ЩО а
ві;.r,ріаанпІЇ від IIl'Ї і l\ta.llOЮЧП У СВОЇЙ :рві uбра:m '1'01'\1. ЩО
:l\lOГ.lIО статп сп а Ш'Ю бl':] :мене. Прав:~а я знав, ЩО ~Iill CIHIш.: не є боягу:юм; ".ю він був не ЗТJlХ .1ЮДІШ, ш,і В.\ІіIOТІ) I:i,~
ра:]у ОЦЇШIТJl і ШШ/'Рl'':\ІІТП небсзнеl\У . .А па Ді.ШШ! НIІІЩ~tll;.
llотріБН(1 бу.ш lll'о;:юрність а пе хоробріеть. ОДНО) ЩО тр,'\1І
:мсне УСІЮJшюва.1U ее над'ін ,ЩО .мнреlШІШ 3ВІ'IНІУТІ) ('Н
на .,IІьондон, с. G. В Щ)()ТІШПУ сторону під ШІХ. 3і Щ'ЇХ ТІІХ 111'.неНІІХ врuжінь у 1I1енс Gу:ш паПІгш'пі Нl'рВІІ і душу ;~aBII.I;1

·чрба.
ЦЇЛІІll сей день і цїдии Рі.шо!\ другого дна ~(I. ('У.НІ J1i.lтаті ЧОРШШ ДИМОМ. Дім, що tТОЯВ аар":] n <-,уcJ'де1Пі 1';0.10 !І;І
ШОГО, вечером в НСДЇ':ПО uршш.шв деш.:і НРШШaJШ
..
.
.
~..

ВІБШtХ ШІДІІО

Uy.10

СЬШТ.:ІО,

(1

;Ю\Т,Я:

В ОДІІІМ нають l\1J1ТПУ.!() ІННХ'

~.
()

.шце, (1 BiдтaI~ :ЮІШУ.lІІ ;~Bepi. А.:ш н ІЇ ;J,OCII НС ШІШІ'~ ХТО Су
.Ш сї .1ЮДП і ЩU :-J пшш стадо ея.. На .il.ругш'-'j ;J,eHL ~Ш ВіІ;О ІІЇ1.:01'0 не ба'ш.'ІН. ЦЇЛlIll paHOI~ в НОН(',:J,ЇЛШ':ЧОРШПІ :l,ШI аві.ll.
ІІа lЮВЗ ІІО ріцї, llідбираюч:ись до пас що раз то G.:Ш:ШН' і
U.lІІзше і нарсштї потнгпув ся зДовж дОРОГП, шт Йш.ш 1\0-

.:10

нашого дому.

Коло ПОЛУДНН У Biд;J.a:1Ї 1I0НВПВ l':I l\ІареШІIІІIІІ. Ш;ШJ
ШШІДБО ЙШОВ lЮЛЮIШ С.'Іїдом за llОТOt.о:м 'lОIШОГО .lШI)" 110.шваючп ЙОГО еТРУ6Ю таБОЇ горачої HapJI, що пін Шlшів. 1\0
.Ш доторкав ся стін а у вікнах тріСЮI.:ш шнUн. В наlllі.И ДО:'\lі
тріскаЛІІ ПШОіБ пшбп і1 вікаРП6ВІІ ІІа ра ОШ'I;.1it РУIіУ в ХВІІ.ІЇ
І,О~lИ він ВТЇШШ до ЗНДІІОЇ кіІІПIilТП. А nО.НІ IІ()ТЇм і\1І! осторож
по вернули назад до фРОНТОВIlХ кіМШIТ~ ш~і UУ.::ІП ще МОІ,рі
від пари, і ВПГ,,'Іянулп У віІШО - ЦЇ.,ш Ш':О.ШЦJІ на ]JЇlІніч ni,.r,
.U

~

••

u

u

пас .мала 'ШІШИ llI'l.Г.'ІЯД, неМОВОIІ ІЮ ПШ неРСИШШI

u

ЧОРНI!J[

rypar'aH. Глянувши в сторону ріШ'І, МП зі здивов~шєм завва,
ЖИЛИ, щО почорнілї ПРОСТО обгорілі лучі чомусь від6пваЮТІ)
червоною краСІ\ОЮ. Але з чорного ДІШУ не ЛІІШаЛI! І:Я пttвіп.
сл:їду; він зовсім щез.
:Ми не відразу ВІIЯСНІІ.lІІ собі значінє сеї пеРС~ІіНJI. Ип
зрозумjли, що мп тепер не потребуємо бояти Шl чорного

.-

.

-1"",~ШІУ - і ті.1ЬЮl всього. А.:{('. Jlотіі\1 Н :ІроаУl\Iів. ЩО 1\ІП віЛf,ні і
~lOilШ~Ю l{l'ЇЧИ. 1 ШШ]>О ті.:lI,IШ н Jlі:lllав, ЩО ІІа 1\1 отворена )~o
рога ДО УТl'чі, (',11М і (Щі"ilШ' Хі.1lіlJl(; JlРJlllу.'ІІI "Н lІіl:m;( ДО 1\11:'не ..А.;lС віШI}шіі ('УВ Jll'l\JОВ в .ШТіІ(І"У: 1101'0 !lї'IIІМ ІІР .l\ЮЖІШ
6у.l0 ІН'І)( 'I'ОIlН'I'IІ.
- ~ГYT ~J1I U(':JIЮ'll\і, тут llilМ НЇ'ІOl'О ]Н' е.таll(,Т1. ('~I - 1'0НОРІШ ШІІ.

}І JIIН'Т:ШОІПШ ІШПУТІІ його самого ... Ах ЧОl\ІУ ~I того Ш'
;;роСІIІВ 1... НаІ!ЧСIІНЙ досьвідо'м :моєї НСДilВПОЇ подорожі а
;1 Р'І'Н.:ІІ;РІІПОМ Л постарав СЯ заllровішгryваТІІ сл ПОДОЮ і ха)!

I{ОЛlI віІ.. арпЙ зрозумів, що я хочу Сі1М вибрати ея в до
РОГУ, що л пе бою сп ЙТlІ сам і прШШрПВ СЯ З ТОЮ ду.l\ШОЮ,
піп нараз етав і заявив, що також йде. А що на дворі бу.'10
('J;різь СІІОІ..ЇЙно, тож ВИЙПІ.іШ мп на IlОЧОРНЇЛУ дорогу і аа
вернули n сторону Сснбсрі. Було се, СУДНЧИ ІЮ еОIlЦЮ, ІЮ.'!О
'10)[.

IIЯТОЇ годшш всчеРО~І.
І в Сенбері, і 110 цїлїИ ДОl)О3Ї Л('il,il.,ш :мсртві ті.1а

\

лю
;щ і копі, ПОlIсрсвертапі еlшіпаіІ~і, IlОРОЗЮІДущші І".луНІШ і
t;уфрп, все пощштс l1.)убоlO верствою ЧОРНОГО Ш.роху або
ШllIілу. Це прпгадало менї на все те, ЩО л чптав ПРО аНІІще
нє ПОl\[ш. . .Ї. :Мп зібра.ч:п ся ДО ГеМІІТОН - l{орта бс:з ІІЇЯКИХ, не
IІрПЄЮШХ НрIIГОД, <1.1е під нрпгноб.:поІОЧПМ вражішш СТРЮН
ного обраау, шшІЇ пас ОІ.;ружап. Аж в ГеМІІТОП-Н,ОРТЇ очі на
ші троха відітхпулп. :Мп переurшш ЦЇ.1ИІЇ Буші-ПаРІ.. 3 його

-

l:аштап,нІП і буяючшш на свободї ОССПППУ і шпfПІ.lIl ДО
f!'Bir,eariВIY. Ч(~рсз ІШРІ~ IІСРСХО;ЦІ.ч:п Ш\.іеь ЛЮ,J,П МУЩПНІ1 і
;І;ішш: ]\('Ї ВОШІ JЇш.'ІП n НilП}Ш2l1і Ч('ЮПЮТУ. Бу.lІ1 ее перші
;Ішві ..'1Ю:~ТІ, щО шша.Ш сп П:1 ~.I по дороаї .
.аа ,;~ор()гою I,ШIO Че.му і IIСТ('РПШІІУ все ще горі.1І1 :!Ї
('П. fГвіЮ'Ш'<lН О('.Т:1В ся ЦЇ.1шf; <IНЇ чорншl ДІВІ, анї тепляmпї
щюміш, ІЮ діткпу:ш ЙОГО. [1\т ~ЮіЮ·ш. було стріНУТІІ ДОСIlТТ,
u'Ш1ТО народу. але ІІЇХТО не міг НіНІ даТІІ ПЇШ.:ІІХ нових піе
'ГпU. 1\0.'І0 ІІів ДО осьмоі ГОДПНП :мп ІІсреіlш.1И череа РіЧМОП,і(
('и\шї міст. )'lн неРОJЇш.1І1 череа .l\liCT СКОРЮ!: І;РОІ,ОМ та :мш.ю
('І,ОГО я :швпажав, ЩО ІІа поверхні ріІШ llЛИІШЛП nеличезні

!{.чбп ЧОГО('І) червоного . .я ІЮ ЗШШ, ЩО ее таке і поясненє.
})І,С а собі давn.в тодї було страIПНЇЙши~[ від дїІЇености. По

-76другій СТОРОІІЇ ІІа СУРРlїеи.іllI оrгс:зї ЗІЮВ СІУВ ЧОРППЙ ПОРОХ

1'0

()t;ад 'JOІШОГО диму і :шов ІЮШІ.1П ея труни, але ;~II СіІ)ІО-

Вартеа ми не бі1ЧИЛП апї ОДНОГО Мпрсишш.
1\[оп ДУllша ді()ра'l'lI ся ДО Лєдергеду lIІіЦІШ :Ш'їла )'

!І[('ПС .І) голові. Вона ]1(' Д<.шнла )[С'НЇ СШШОІО і СІ'\!]ІО ті.lI,!m
~)Il\l)J\.'IO ся, Л ріннІВ еа 11тн. Я ІІРОllШОП :зрuзу I\)їl{aMII, но

ті)І пеРСУШ\ОllІ, ШОНІ ш~ру;шlП ,ЯШIlJ:сь пС'.lПІШI~[ п:шеыill11 ;І.ім
і :знон шшшов ІІа дорогу ,LI.O 1-\'10. Я .'1І1ШІШ nіюtрІШ в .l.OMi, a.l(~
небавом почув, ЩО віп ДОГШШ6 !lІС'не.
ВПОПРLtТН ('Н В ту другу дорогу бу.l0 пе::пшою Г.l~'ІЮТОНJ
а :МОЄЇ СТОРОНИ. Пуло 5ІСНОЮ ріЧІІЮ,ЩО Jfарепшш бу.1П :301:сїм близь ІЮ l!ід пас. 3аЛСДШІ вікарпй :зрівнап ся зішюю, :ш
даЛОІЮ 3<1 лучамн, по СТОРОІІЇ hю-J:ьо;:vке )Ш зобачILТШ :mol;
бойопу маІІШНУ. Чотпрп а.бо пять J,[а.lеНЬІШХ ЧОРНИХ ПОС'l'а
тпй біГЛlI перед нею по сїро-зелснїй С1штертї луча і від Ш'Р
шого НОГ';ШДУ було пидно, що l\Iарспяпин иерес:ІЇДУ€ їх. '.Гр. І
l\Ш ЩЮІШllШ niH зріпшш ся з ншш, але пе пускав в хід те.п.Ш
НОГО промінп, не ШІЩІШ їх 3 підіЙМеШ одного З3 другшr. Бу
:ю ВИДІЮ лк він кидап їх по чсрзї у ве:пшу :мета.lїЧПУ пуш
I~Y, ЛІШ висїла у нього за плечшr:а.

~ГYT л першпй рзз зрозумів, що }fа.рсплнп :м:ол..ливо, :мп
JШ цїли зовсїи пе впнищен€ ЛЮДСЬІ\ОГО роду; он зрозумів,
що в ПИХ МОГЛ3 бути Шl\ОЖ Ішmа цїль. Через ХВIJ.:ПО :МП OJ.а.
:менїлп. пора жені СТР3ХОМ; потім відвернули ся і поча.Ш втї
кати. На щаСТІ, недалеко був рів, у ЯКИЙ мп :мог.ш Нil ЯІШЙСЬ

.1111

час сховаш ся.

Було ІШЛО одинаїщятої ГОДИНІІ в ночп, І~ОЛIl )ПІ нарсш
тї набрали відваги знов пусшТІІ ся ЙТП ГОСТІпщеlli а ЙПl::rп
садами і городамп, бистро вдивляючись в Tel\Ipany~ чи не по
}оджуть СЯ де знов l\IаРШШШІ.
ПерІШІЙ дім, до якого :ми зnйшлп був самітний хутір.
:Мп ввійшJIИ до кухнї, з'їли хлїба з ШПJШОЮ і ВІПшли бутель

І\.У пива. :Ми їли в темнотї, боючнсь запалювати огню. Вша
рий все ще не міг ПРИЙТИ дО себе від страху, але Хt)Ч ЛІ\. се :fП
вне а тепер він не міг всидїти на місцп; він що хвил:Ї напи
рав на :мене щоби йти дальше і :мене коштувало нема.'ІО тру
ду заки .я: встиг намовити його, щоби троха покріпив СЯ. А-·

""7

-І

-

.'ІЕ', тут тра.фп.1і1 ея ПОДЇ~І, пас.:J:ЇДІІО.М ш.:о'і .ЮІ знов ~ІУС'і.ш оста

'ІІІ СЯ Еі;~і~uшеПІІ.ilIІІ від сьвіта.

ltо.'Ш я Ті.Ш ро:н,шВJIНВ 3 віШtРИС;\I, нас пара::

ОС.'ІЇШІЛО

НСЛІов G.!ШСІ~аІШШО. Нїла І'УХШІ ош,ві'l'Н.'Ш e~I ЩН,ШІ. ::І'.;юна
ШПІ сьвіт.'ІО?І: ()():шоеt\реf~ІІО :3НТIІМ .я почув За JI.Ilf."III:\,/it я
ІОНІСЬ удар. lllII(jll ПО·ШЛlI ВІІШ1ДLtТІІ. Щось шшу.ІО ~ІІЮЮ ІШ
:3031.'110. Я нідл(~'/'їв В I\'УТ, ударив ея головою {) ніч і ~TpaTIIH
Jlрш:шші(·:I1 •. Чрре:з ,jШПЙСЬ Чі1С .я не :міг пригадаТІІ (',оСІі що
ста.!О ('J/. j lотім :шіЛЬПёl ШtШІТЬ вернула сп до .мен!!. 51 nіДIjУвав бію. ГОЛОВІІ.
•
- Ну щож, вже вам .1lїпше? - IІптав :мепс rn:СПОТО~1 ві
J;,IРПЙ.

~l нарештї віДІІовів, niди.яв СЯ і сїв.

-~Ie рухаите c~
ють ся ПЩЛО1.ІІШ СІ\аЛ

- Сlшзав він. По цїлій піlIГорі паШІ
1 ІШЛИ норухаєте ся, вп немпнучо паро

Gпте C1JTI'OTY, но ВОНІІ тут за С'І'іною.

}{п СІІДЇЛИ так тпхо, що було ЧУТИ Яl.. мп НіДIlхаємо. В
ПІХIJї СТШІЛа. мертва ТІШШJШ. 3 Ha~nopy до.:.rїтuв 6РН:.шіт МС
та.ПО.

-

Чуєте? - шепнув до 1.шне віЮ1РIlЙ.
Так, що се?
l\ІuрсшІНИН .

.я 'l1рпслухав сп.
1\"10 що зпачив сей СТУІ.. і СLвітло? ее не був теплп
чпіі промінь - екLtзав Я. І через КВПЛЮ у мене промайнув
здогад, чи не вдаРІІ.1а О наш дім ЇХ бойова :маШJIна.
І\о.'lП РО3ШІДНЇДО СЯ, ми через щіЛJIНІІ в сїнї зобачилп
трrІІ1ЇIIШІШ l\ІаРCJшшша. як потім ІІОRнзало с.я, він етояп на
Сl'ОРОil.і ще не остnглоro цилїндра. ПобачпвпПl сю поетать,
l\[1І 3 цї.тrоJO осторожністію, на яку тjлмш нас бу.:rо CTa~, пе
реСіра.IIl сп НО тпхо З на. пів темної I~YXHЇ до те}ших сїнИЙ.
Аж тут .я зрозумів, що стало ся. Сс ПЯТШЇ цилїпдер, ШІ
тшї ;шаряд Марса. Вн попав в сей дім і похороНllВ нас під
розва.'ІШШМИ

-

прошентав я.

!"іЛЬІ,а хвиль вікарий :мовчав, потім відізвав ся шепо-том:

-

ГОСПОДИ І 3милосерди ел на.д нами!

r

-78І ~I ПОЧУВ, Ш~ він ТІІХО заШІакав.
Не знаю т~ довго )ІІІ пересидїли таІ\ в теIIЩ)1'Ї, БОЯЧІІСЬ
нро:мовпru слова і ДРОіКади з страху', аж ДОЮІ нарештї на
ща )'Шlга не осдабл:а і не прийшов сон.
llроснувпш С5І, я почув, що 51 страшно гол:оДІШИ. Мп
проспа.ш більшу часть ДНЯ. :Мій годод TaI~ вперто домашн
ШІ заСПОКОЄШІ, що 51 постановдв дїлаТІІ. .н сказав llіІ.:арпє
ВП, щО вибпраю ШІ добуваru собі їcru і став на помаЦЮI Д()
uиратп СЯ до КОМОРИ. Він нїчого не відповів, а."ш ПОЧУВШИ,
що а ЇМ, він як стіп вийшов зі свойого лщарtу і піДІЮВ3 ДО
3ІСне.

Що ми бачили з під розвanин дому?
Наїnmи СЯ,1ІіIl знов вернудп ся у СЇІШ. Там я підай зшш
:шснув бо як в СЇНЯХ :мен:Ї вернула ся сьвідомість дїйсности,
я аавnажав, що я сам одпн. 'l'mккшї гук, від тЮГ0 11ШС ся цї
.тш[ дім трівав ще дальше . .я кілька разів півголоеом З:Ш.1JЛ
нав і віІШРИЯ і почав нnпомацки пробираru ся ДО двершї.
На дворі був ще день. Я глянув в кухню і зобачив його n
лротидежнім кутї. Він лежав на підлозї і гдядїв крізь трп
lіУТПУ дїру В стїнї, за ЯIiОЮ н3.хоДИ.Ш ся :Марспяни"
3 поза СТЇІШ долїта.ІП пайрііКнороднїйmі ЗВУКІІ. Іtрізь
отнір про.7J:ОМУ будо впдно верхи дереn, "ІІОзолочені сьвіт.::lOИ
:заходячого сонця і епнЇІЇ Ш~ШТОБ вечірноl'О неба. Я НРОСТО
ин дві ХПІІ.7й, наГ.їІЯДI.\ІО~ІІІ за піІШРП6М а ~ютіl\1 :зігнувши C~I і
оеторожно ступаючи l\ШIі черепкамп, ню ШІ.:Ш.:Ш са

.103Ї:
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шд

ruxo підійшов до него.

Н ТОрІШУВ са ЙОГО НОГИ і віп так (',пдьпо 3,J;рігпув СЯ, що
під СТЇШІ ао внї відвалив ея: пе.'lШ\.JI" I,YCOI~ І'.ІJШИ і ушш зі
('ТУПОТОМ. Я СХОІШВ віJШJШЯ за р),I,У, паетраlllПRШИ ен що
uп він не ЗаІ~рпчаn. :Мп оба ЗilВl\ЮР.:ш на :міецп і їJ;опго npобу
:ІІІ Ta.I~ - затаївшп віДі'J;ІІХ, в ЯІ~ па.ЙневигіднїЙШій П~ЗИЦИЇ.
Потім я вернув ея Г.;:ш:путп, щО .1JИШИ,1l0 ея з ІШШОГО УltрішlС
ня.

ПЯ:ТПЙ цшйндер упап З;І;аєть ся в ССрСДlШУ того ДО?rІУ, У
шшІЇ :ми ХОТЇЛП зразу заЙтп. Дім щез зовсїм. ЦШІЇндер" .ч:е
.кав тепер значно ПИСШС фундаменту в Г.ІуБОRіЙ ямі, ЯRУ 0-

-79Чf'ШЦІІО вспі.1ІІ рО3ШЛРНТІІ, бо вопа 6у.l:\ :Шit'IПО пшрпюю
від тої, ш..у .п баЧНЕ в У ОІ\інГу. Цїла aP~I.'IH дооl\О.lit бу.lt.1 Cl\O
напа і .1сжада велпчезипмп купами, 3 lIO:1a ШШХ ІЮ JЩТJ;НО бу
.Ю суеїдппх ДO~IiH. Наш Дll[ осїв І-І:lзад. Бсн JЇoгo Ш'рrдна
чаСТІ), навіть до.lїmнпЙ поверх заП<1.'ІП.1І1 ся. Нащ;н~тс І,УХ
lШ і юшора оста.1П ся цїлі і мп впеї.1П над самим l,pac~{ глу
()ОІ"ОЇ }lИИ, Е якій .iJешав цилїидер і Ha;~ якої ІЩ3IlIЩ)(\IlI:М

JIраuювалп тепер Марспяни.
ЦНJlїНДСр був вже віДІ~Оп:.шнЙ. Віп .lсжаn в Цl:'нтрі }ІМВ,
:t на їі ВРОТІІЛСіКІІі?і краї, сере;]; заСІІпаНІІХ піСКШI І>:ущів~ нп
ріауючп ся на Т.:ІЇ ве'lіlШОГО неба, Н('ПОРУШІІО стояла О;l,И:1 .~
UЩШПХ МіНШШ -

пуста, llоюшена. сво'ім машннїстом.

:Може .'І'іпше було бп зачати ві;:!; llO.J,рібного ОIlпеу шш
і цп.1'іпдра; <це в llершilї: ХВlІ.iJЇ я маJїже не Зі1вважав ;шї

0-

;~II()ГO анї другого - так запшш :мене Днвн'і iCTOТII~ які ІІОНіІ
.10 і З ТРУДОМ повзп,1lП по купах землї дош,о..lа амн і таІ' ~r('п('
JlораЗШІа пова пеЗВJlчайна .l\ШШИШI, ш~а uу~ш тепер в руеї і
НІ_у н un,чпв перuшй раз.
.

Була се без срШЇВУ маппшtt а G.1ПСІіУЧОЇ СТПol1Ї, il.'Ю ~:o
па ЕІІдавада СЯ ЖIlВОю істотою, ОДНІІМ 3 ТПХ еІШМlІлїІ\О
JНШПХ иеханїзмів, т. зв. робучпх .маJIШП, ш~і ОСТ:'IТНШШ чн
с.аМIІ ета.:Ш так 3JШНЮІП і 3tШДЯІШ яким У пас на землї ДОЮІ

ПilВ ся таІШЙ веЛШіШЇ переворот в об.1іlеТІІ винаходів.

ІЬ

Ilершпй ПОГЛЯД СЯ ~'ІШ :має ВПГДЯiJ; мета.ТІСВОГО паВУІШ, на
JlНТІ)ОХ пі;ю~ах і з безчпслеНІІМ ЧПС.10М РУ'lак.ів і шшхеь ріж
ПІІХ додашін, подібних ДО И'J\, ПРПh'ріплепих З~І)ВЖ цїлого
тїла. РУХІІ веїх ТІІХ ручаків бу.ш так швпдкі, тю: скомплїко
;::tпі і ДО~КОШlлі, що я зразу не вірнв, що llерсдімною М:ШlП
11:1. ІЮ вважаЮЧІІ на її металевпй б.'lШ~Б. А ес в !ШІШШЇ еп

J,ЇП ЧаРСІІШПШ, який в тій J.шпшнї ВШЮВНІОвав ту фуіпщп

;\), ш:у ВШЮВШІЄ :мозок у живого рака. І аж пізнїііше звер
нув л увагу на ехожість краски СІ,ірп раків зі ('кірою ТИХ
;~IIВПIl'~ істот, які повзаЛlI дошшла ЯМІІ і :мен'і став зрозумі'
.iJП!\1 ~(Jrcш~і: характер штучного робучого HBTOMU.ТY. І 1.:0Я зрозумів ее, :мій ум сконцентрував ся на.
ЇCT~Tax ._- па ЖПШІХ l\fарсиянах.
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ТНХ

другпх

.п В:I:е :мав про ШІХ деяке llОНЯТЄ і ПОЧ)ТТЬ страху, ЯJ.:е

-80J;ОІП[ :~(jУД::;~'I!:l.1JП па І1СІШП-Ш: ПОГДЯД, тенср ВЖС не нере.ШRа
АіІ"ало .менї ПРIIГШШУТІІ ШІ їМ. Крім сього ВОШІ ТСl!ОР НО мо
Г.Ш (І:.І!! і ШІ Мl..ше; ~I ІЮ (І~:n примушений дїдатп і міг сшжійно
ДІШІПН СП на ]J 11'

.

Були се JШЙДШЮВІІilшїііші істоти, 5ші ті.!1ЬІШ :можна со
()і ~ШНllП. ВС.'!ІІ'І, "ІЮ 1.. 0,110 ЧОТІlрОХ стіп В ПСРСЩЮIf) Іі!J)'гле тїдо аСю ;':IJIl!l' 10лова з ~Jицсм: на передї. JJпце бса
нїшшх ОЗШШ Jjj;:лріu, ал(' 3 двома величезшu.ш, чорпшш 0-

чюш а llі;~ О',I:lМН ~1Ш,ШСТИЙ наріст В формі дзюба На :ш,т~ї
ГОЛОШІ або Pil':~I'IC ла відворотніі1 ,'ТІ'РОНЇ того 'ІЇЛn, ІІахо.'~п
ло СН JЦ'JI."l> :, jJ .'(і' вуха, q.i.

lі ][ilШ:.r.: густїйшім воздусї lloь:a~

~)('!.1() е,н :маnже бсзхосеННИ1І. Довкола уст були ПРИІ\ріJI.Тюпі
Jпіспайцять тонких шупал:ьцїв, ЛІ~і відтак нроф. Гава дуже
):J1УЧПО паавав руками.

:Маиже так само простою буда т;:шож і ННУ'Ірішпit бу;І.О
I\~ їх тїла. Головне місце займає ІІІО::ЮК, від ш~ого роаХО,J,НТ1,
ся дуже грубі перШІ до очий, уха і шупuлцїв. Відтак йдутr)
дуже eKOМIL7.IЇKOBaHi легкі і серце з кровоносншlИ посудпна
МИ. ОСЬ і всї ОРІJани, ЛІй МаІО'ІІ, l\ІарсruпПІ. У них пш.ш анї:
ІШШОІt анї жолудка. ВОНИ не їд,ЯТЬ отже і пе перетраnлюють.
СтравОІО є ДЛЯ них свіжа кров - І';РОВ жпвої істоти, ЯКУ ВО:"
ни ВІІрискують еобі в Жfu1lI, Я сам бачив ше се робить ся і
СІ\U-ЖУ про се на иншім :місцї. Сама. ДУМJt:а lIРО се видасть ет
нам осоружною. AJIe ГОДИЛО ся-u подуматп, .!ш відраіl.\tllO·
ЧІШ і жорстоким ШІДав;ш ся бп паш 3Шl'Шll ЇС'Ш lШІСU - прп
:міром розумному і інтелu'еПТІІО:МУ щ>і.ШКОВІІ.
Не можна 3аІІереЧИТJI, що 3 фіаіОЛЬOlJіЧІІОГО огляду, 1\0
РИСТІІ 3 такого рода вщіШІІовапн в ссбе І10ilШ]Ш є дуже ве
.шкі, І'.:ОЛИ подумаємо, СI\і.'ІЬІШ то часу і енергії 3<tuпрає пам

процсе ЇДjl.. еня і 'ІраВ.1СІШ, Цї.1С ІШШО Т].'ІО С!".1адаєть СЯ в ПО
.1Ошшї 3 ріЖШІХ приладів прпзначСІШХ Д.Ш ІІСР,)1I1іПIl р~жн()
родних страв в ItPOB. Процес трав.:юпп і його рсакция IJіДІЮ

lIУЄ наші

CfulII,

падає умови відповідну I~paCI\Y. Люди ІІОЧУ

шиоть себе щаСJШВШШ, або ІІещаслпшшп віДІІовідно до ста
ну жолудка та r'астрпчних желез. l\Jарспяпп вибшПІ ся по

ІШД ті всї органїчні переміни зворушень і ГУllЮРУ.
Першенство, 5ше віддали вони людській ь,"Рови, можна

-81ПОЯСНИТИ В части 3 останків жертв, Jшгрі БУЛIІ ІІ,.'ІЯ НИХ ПОЖП
ВОЮ в часї ПОДОРШІШ 3 Марса. СЇ двоногі ~ОТI:оріШІ, 3 крих-,
J:ИМИ кістm~ами (подібні чима~lО до l'уБUI~), і :Іі ('.'Іа()шш му
еІ_удаШl, мали округлі ГОЛОВИ, піднесені в гору, В('.НlJi.і очи,
13 твердих ОЧНІІХ ямах, аВlIсокі бу.ш на шшх lIIіе'l'l. (·'ГіІІ. Б

ЕОЖДЇМ цплїпдрі було їх певно дві Т])П штукп. І в(~ї ВОШІ у

па.'ІИ жертвою lVIаРсIlЯН, нї:м ще цплїидуш дііішЛІІ до :'ЮМЛЇ.
А коли-б вони і жили по п]шходї :Ма.рспян па землю, '1'0 не
лпдержnли би довго, :3 уваги на І~РПXJЙ ЇХ І,істяки. Наші фі
:ш(ші відносИJПІ певпо ЗІШЩИЛИ бп їx~ llО.:ю:мали (в Пі1елї

;~OK більшого llрІІтяганя :землї) вже в першій хвилї.
Тут мушу додати ще кілька подробиць про Маренян,
щобп читач міг виробити собі про НІІХ ДОІ\.ладнїІЇшс ПОШl
те.

Отже, фізіольorічішй їх устрій ріжнпв ся

від нашого

під ТРО.ма ОГЛЯДі1.МП. Передівсїм ЇХ орr'аиїзм не знав сну, тю:
як і паше серце не спить ПЇІЩШІ. Власне тому, що не ма.'ПI:
Тlшої розвиненої :lrIУСКУЛЯТУРП, ю.. мп

-

то· і хвилеве ЗilВМП

ранв, сон, не був їм потрібний. :Менї здаєть СЯ, щО воно ТН
J\~ умученє! От на :землї, ХОЧ з ЯІОН{ трудом тут рухали
ся, але ПРtщюваJШ безвшrny. На добу працюва.7ІИ ВШШ чо
реа цїлIL.~ дшtЙЦЯТЬ чотпри годин, що потрафлять у пас ХІІ·
(lа одні :мурашь:и.
Друге. Були ВОНП беЗПОЛОВІІМІІ r.CTBn':MII, отже не ІШЩИ
:І1І їх З0ВСЇи П нагальні вражїrш, котрі творять ен серед дю
ДПЙ паСЛЇДIШМ ріжнпцї пола. l\'lолодий l\Inрсшппш, ЩО беR
псшюго СУМНЇВУ, УРОДІШ СЯ тут вже на Н:lШШ планетї, в часї
JПНШТНОЇ боротьби був ПРIffiріплснпй до свого родпча, був
він ПУПЛЇІІШО:М, Ш~ пyn.rlїПІОК рОСТИПП, або нащаДок полїпа
еОЛОДRОЇ води.

у чолопіІШ і всїх ВИСШІІХ 3С:МСЬІШХ сотворінь сеп Clю
сіб розмножуваня занпк, але без сумнїву був він :КОЛИСЬ і на
нашій землї одиноким. У ИІІ3ШПХ ат,вірят істнують у нас ше

досї оба родп рсзплоджувu.ня -~ аде сей j~ругий

-

ПОдОВО

го lIолученн - бере верх над першим, а. на Мареї стадо ся
C~ 30BCЇl\( відворотпо.
МИМОХОДОМ С.ІЇД зазнаЧПТІІ, що однн ПИСІ.меШІІШ 3 буй-

-82ною ушюю, що ухо;~пв на.віть за вченого, ПІІШУЧП давно ще
перед Ш1Їздом :Марсшш, ІІрО будову чо.l0віка, предсь:шшп
чuдuвікови будову, ШШ ІЮ богато piiI~HIITЬ СЯ від БУДUВlI тї
.Ін, l\:[арсиян. Се ПРОРОЦТВО ПОЯВИДО сп в р. 1893 ]1 :,Па.lJ,
Ма.ЛЬ Вуджет," чаСOlІІ1СЇ, ЯІ~а вже давно переста.1а ВlIХО,1,П
ТИ. Па:мятаю таБОіІ~ Ішрш\аrурадьний рисунок ч.м:овіІі:а., я
кий принесда чаеШIІІСЬ "Пун'!" власне з пагоДІІ ееї статї.
Сей ІІИСЬМСШШК казав тоном жарту, що удоеКОП<l.lt'Ш;
)fеханїчних средств ШІІ\ЛПЧС ВІ~інцп зnюш рамен і ніг 110.'10-

І

віка, а усовершенє хе.мічнп.х перетворіп

- занпк тр:ш,]с
пя. А що такі Чі1СТІІ ';llОДСЬІЮl'О тїда, Ш\ впстаючпй ніс ~ ухо, ЩІ
~1OCЄ, зуби, підбородок вже НІшї неконечнu .'ІЮДНМ потрібні
- отже и пOlШ поводи в будучносТІІ ЗіШШШІТЬ. Але .мО:-:lm:
остане все Iшрдина.:1ЬПОЮ ІюпеЧIIОСТІІЮ, отже

й відповідно

6уде розвиваТIІ СЯ. 3 ІШШІL~ часТІШ тї.1n ті.ІЬІШ рукп, "учп
телї і поссреДНИl\1І" ИОЗl"У, 1\ШЮТЬ - ІЮ .J.yyцї сього пись
МСНlІИІШ - тенденцію до да.'ІЬШОГО РОЗВПТl\:У. О сltLIыlш lі".а
довб буде зменшаТlІ си, о стідЬІШ бі.:ІЬШШШ будуть РУШІ.
нах маємо примір T(1.ROГO поборсни звіричої СТОРОНІІ opr'aHЇЗ
нах 1\ШЄМО примір такого поборшш звірячої СОрОНИ орrапїа
}ІУ інтслїr'енцшао. На мою дyМl~Y, ~Інрснянп, що lЮХО;J.НТI.
JJiA єств праВДОlIодібно нс богато рііЮШХ від нас, ]І І'ОТРПХ
голова і РУRИ (сї останні n щупаДJ)ЦЇ) РОЗВІІВilДП ся пі;щоnі
ДІЮ що-раз бі.'1ьmс КОШТОМ РСШТlІ тї.:ш.
Вкінци оета.шш рііІШТЩП, ЛІШ, ЗilХО;:щ.la :між lШШJПШ ор

l'анїЗ1\П.tми і :Марсш~н, була ся, щО ~e ЗНіIЛП nОНП ВСЇХ ПIХ за
раз.тІИВПХ недуг, .аю ПШіw'IІШУЮТЬ Сl'l.lЬІШ неЩасть сере;:!; :меш

ІШНЦЇП зсмлї' 'l1реба О1"л\О ДУ~ШТІІ, щО або ~lіІ\ро-ОрrilJlїаl\Iів:
ш:і у нас ВИІ\ДІШУЮТЬ недуги, на ~Iapeї ;ювсї~1 ПЄ (іуДО, а60
що :Марсиянп перед віRа~ш ЇХ :ШПЩlJ.ТШ.

Розказуючи про ріжницї :між ЖІІl'Єl\І :МарсJIЯП і наШШI.
1ІІУШУ згадати про ЦЇIia.~e ЗЇ.1І6. ВП;'J;КО, щО на :Марсї не псрt'
нажає зелена краСІШ МІЖ РОСТІІнами, .як у нас, але ЩШО Чf'р

нона. В кождім разї з насїни, яке привеЗ.ІІ1 :МаРСИЯНІІ. 'ІІІ
роз:r.mСЛОlll чи

·... рlшадконо,

3

ДО нас на ЗСМ.1Ю, nироеЛJl ростп

ни виключно червоні. Одна з них, ЯRУ назвав бп я "черво
ним ЗЇ.'16М" розмножила ся з небувадою СlLlIОЮ і. буйностшо~

-

83-

ВіІ\С третого чи четвертого ДНЯ,

m,

злетїв ІІа ;Н\ЮИО ЦИЛЇН

дер, розрос.,10 ся навкруги ,ями, а подібпі дО ІШ І.туса його ві"
НОГИ:, становили Шlрмінову раму наОІ\ОДО Т}>ІI1{)'ТІІОГО отвору

Л стїнї. Оиіс.ля я иерсконав ся, що ся рос.'l'ШІа IІll11шrшла бr
нечувано ио цїдім краю, осоБJШВО там, де сТ})іпу.:ш ноду.

:Марсияни маJШ орган слуху - як я вже йгадущш - n
формі слухового барабанчика, на задї голови, а UЧIl мали
:менше - більше в тім самім І~РУЗЇ видженя, як і 1tШ, а сою
.шш ріЖlIицею, що - ак докайує прuф. Філїп - краСІШ: СП
НЯ і ФіОЛЄТІІа рuбили п~ них вражінє чорпої краСІШ. ЗагаЛІ.
но думаЮl, ЩО порозумшають ся ПОНИ ПрИ помuчп гuлосу та

рухів щушtЛІ.цїв. Але я, котрий тіЛЬІШ разів їх обсервувал
особисто, ручу, що нераз бачив двох, Т}>ОХ і чотпрох, а на

літь і шістьох :МаРСИЯІІ при наЙбі..іlьше трудних і скомплїК,О
панях роботах, в 'ШСЇ ,яких ВUШІ не видали наmШIIШUГО зву

ку. ТОМУ думаю, що пиміна ДYMOI~ у них відбуваєть

ся без

нїяrюго посередництва Фізичної природи, як )lОва.
Їх ионят,я про прикраси і строї богато ріil\НIL1И ся під на
ШІІХ. Передоnсїм не носи"ш воии нїяк,ої одїжн і, видно, тїло
ЇХ було пе .ПІІІІ меньше чутюше па атмосферичні зміни, ЯІ'
наше, але навіть зміна аnюсферичного тисненя не мала да
їх здороnдє иоважного впливу. І як нс уживали ьони одїжп~
TaI~ під ОІ'дядом инпшх штучних додашів богато псревпс

шали чоловіка. :Ми, люди, з Ш1ШИМИ Іюлееа:ми, самоходами~
.1їтака:ми, гарматами і т.д. Є що-йно на порозї до сеї еводю
ції, яшt довеРШllла ея вжс на Марсї. l\1арсияни ста.1ІП nже
.шш еЮ\IШШ мозками, .які прибирають еобі ріжні I\ilДовбп, n
)rЇpy потреби так, як :ми, прпжіром ужпває}ю в пuеніху рйве
ра або в часї дощу парасодя. А в пршшдах їх ударяє пере
доnсї:м брак еього, ЩО у нас цїхує l\шйаш nсї lІІоханїзми, .нкі
побудуваn чодовіІ~, а саl\Ш брак колсса. )іаРСІШПП ~e .1ІИШ
не знали чи :може шшнати уживаия КО.1Ісса, адс ІШВlТЬ ДИВ

НО рідко jlристосоnува.1ІИ у своїх }Іеханїзмах ета.ду вісь T:t
lI:О.ШСтmї рух наоко.1ІО неї в одній П,,10щі. :Мапже всї ІІО.1Уче
ня в машинах, які пони бу,р;ува.:ш, етаНОnИ..і1И часТІІ гладко
поеуваючі ся по ма.шх, адо гарно вигнутих долинках, що

.хОрОНIlл:о їх пере;!; тертє)[. Довгі иідоимп, які часто етріча-

-

•
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.Ш 1\11І В ТІІХ .Мtlшшraх, Jlорушува.1ІІ сл СП.І0Ю пrшла;~іlЗ, які
JНн·,.Й;~ува.ш J1LУСКУ.'ШТу!)У, <1 бу.ІІІ зачпнсні в l'ШІС-ТПЧПIIХ
1юхвах. L;ї щ)уааш ні;J,.шгають llО.1Ія])пвації і ПРІПягиІОТЬ са
щі.ll,ІШ :J llС.1ІШОІО (~І:.IIIЮ ОДІШ до другого 1ЩЛll НСРСНУ
еТІІТІ, ея чсрса lIlIХ е.'НП':ТРП'IІШЙ ТОІ':. ЯІ\ПМ ЧІІНШf ОСНГІІУ.1П
lЮIIIІ ДІІППУ IIoдїUHi('TI, ДО апіраЧJIХ рухів, Яl~<1 т;ш ВІшда.l<l R
ОЧП людим, ЩО ПРIЩІІВ.:ш.ш СП СЯ руха}[ }ІjШІШІ. І піДРУ'Ш<L
ШШlІІІШ, ш\iJЇ Я ВЛil('ІЮ 'ШРС;J щіЛIIНУ В }Іурі щшг:шдав {'Н ..
)lа.1<1 тю~і ЧІІсленні штучні :МУСІ':УЛIl і тешу шщаПН.lі,1, ся вопа
мснї бідьше ЖIIJЮЮ, ш.: С<1}Іі МаРСIІЯНІІ, що ЛСЖilЛП білл IlРЇ,
в СІ,вітдї З<tХОДНЧОГО СОНЦЯ.

Я IlРІІг.1J1;~іlВ СЯ ще їХ ТШКІШМ РУХЮІ і ДШЮШlіІ\ІПШ

ІІіІ

CТfiТ'Al\1, 1\О.1П віь:ариі1 нрпгадав менї, що він ще іетнус, lIIІ
ТЯГНУВIIШ менс СШlI,НО за римя. Я обернув ея ДО него 3 ГНЇН
ЮI~І ЛІЩСМ і ПIll\ЮВНПМ ха'! мовча:лшм РУХОМ гу6. ЯІ': ][01.<1зало ся, віп ТіШОЖ хотїв глянутп n щілпну, аде вона uy.:ra та
ка вУШta" що тіДЬІ\ІІ ОДПП 3 нас міг l.:ріш) неї ДИШ ІТИ са. Я у
СТУПНВ СП йому і ТіВ... lIерервав собі свої. обсервації.

l~олп .н :шопа стап~~~ коло щі.lППП,

піДРУЧПі1

маШІІна

ВСПЇ,1lil, вже аЛО;КПТlI l~jльшt чаСТІПІ }ШШИlюрії, ш,і доuула .~

ЦШІЇІІДРП, БУ;~УІОЧІІ машпну дуже подібну ДО себе. Ріпноч~н~
но ЗitllрпміТIlВ .н йЛЇшt дуже РУХЛJШИЙ механїз?l дО RОІШІ!Л.
котршї nшmдаючп в гору струї зе.~епої парп, RОШШ і ~TI\.-I.a
;;J:an

землю в СТОСИ ТЮ. МСТ(ЩJItПІО

1

розважпо~

5Ш.

Ч(lЛОНИ:.

Сеп, ОСЬ, :мехаПЇЗl\[ впюпшупав правпльні ударн і рі В 110:\1 ір
ІІі нотрясенп, від .пкпх дрож:!л'О наше 3IlIlщеІН: схоронпщ('.
О скіШ>IШ Я M~ дnгляпутп. машПJП1 ся llрt1lJJOНі1JШ, 3 СIlЧЇнє:н

і СШІСТОМ сама, без кермп l\IаРСПЛIl.
ІІІ.
а неволі.

Поя~2' другої БОЄВf)Ї :машшш ПрПМJспла нас ПОКИНУТИ

обсервацшну ТОЧІ~У, бо мп поБОІОва.ш ся, щоби ::\іаРСИЯНІІН

не спостсріг нас аї своєї ВИСОКОЇ ПО3Іщпї. Поті}! буди МП
сьміЛІІвійші, бо nPnЙШЛlI мп до пересьвідченя, щО ІШ сьвіт
лї сонця, ЯRе разило їх очи: наша щілина є М1- Марсияп зоn

-85 cї~{ темною. Але в першпх ДНЯХ ІІашої JIСВОЛЇ, JlPIf ]Юіl\ді~l
ПГІІU.lижешо :Марспянпнu :ми УТЇІШЛИ в стра.ху ДО t'ЇНIІЙ.
І нераз приходило :між :мною j вікарш;м ДО Форма.lІІ,1І0Ї
боротьби :за. привілей ДИШІТІІ ся ']~ріЗІ) шjЛIJПУ. А МИ і 'П\.l~

',..,

1)l,І;IІШШ СН груоо ШШШl\І хараІ{теро:м

. теШІСрitМСІІТОМ~

1

(І "Н-'

ШР підоnромлеН6 заострп.'Ю ще більше ті противснства..

lJ I,I~

В ГёlЛЇфОРДЇ ;шенавидїп а ЙОГО 30ЙІШ і глуху УПРШfіст" ЙОІ'О
ІМіІ. l\Jурмот.шпі, безконечні МОНОЛЬОІ'п IIсрсшкоджува.JIJI
~[('IIЇ в з'уСПЛЯХ ду:шш над пляном роботи j доводили .МСП~
ш']m:J ДО біmеНОСТJI. А ІЮ вмів і ]шпупаТІІ шщ соGою. ИНОДЇ
)І.11'I!іа в ЦЇЛІШП ГОДПШIl\ІП і Н дуже вірю, що ДО самого кінця
- са :зіпсута і1;ІІтшrа. ЖПТ~І - вірила в успішність своїх слів.
Hl'p;I:~ епдїв .н в Т('l\ШОТЇ, ІЮ МОГУlІИ ДYMa.ТJi про щшшuудь ИП

ІІІ" ~ Ш' тілЬІШ про нього, та." заваджа.н мснї своєю ПРИСУТНО
СТJlЮ. А їв богато (jільшс, як Я, дарма, ЩО я ТОЛІ~ував йому,
ЩО О;~IІJlorШJ\[ д:тн нас ('·ІJaСfШGМ є впждатн тут Ta.т~ ДОВГО, ЮІ~

J\fарl'ШШ Н(\ перrнссуть ея да.Лl>Iпе. Та мої переваЗIlї ШІ нї
що не при,];алп ся.

А :~HЇ І11ll:Ш :ш ДШІ.мп. ПсдбаJrьс.тпо і .JIегrщдушніСТJ, ТЩ'
ааострювали Н(1ШУ нужду і пебе:шску, що SI мусїв уживати
]Іогроа, а П.Rінци й ШТОВХ(1НЦЇВ. І се привело ЙОГО па юшtiеь
чае ДО СЬШДО}ЮСТІr.

АІенї ПрТlRJJО Ш'(:.дуnа111 про ті подІі, але НQТУЮ j'x, ЩО()
:МОС ОІІовіданв будо IIОНІЮ. Ті, що не аааНilЛИ чорних і жор
стOJШХ сторін ЖПТН~ CKa;RYTI, певно, щО МОЮ брутальmсть,
напади гпїпу j оста.точну. тр:н'ічну llОДЇЮ треба. напятнувати.
Алс другі що l;(l.Mi 6уна.ш ІІ тїни, котрих Qбста,пини жити при
нсво.ШЛИ БОРlшатп ея 3 r.ЛGмептарними силами, будуть мо~.

. .

же. ДЛЯ :мене oJлыJю ІШРО::ЗУМlЛI.

Та nернїм до оновіданя.
Іtоли .я: ПО довшій перерві знов ][іді'йшіn до пфШJIИ, Я
:-юбпчив, що новоприбушпим Марсиянам наспі)Іа підмога в
ЧІІСЛЇ трох товаришів на боєвих :машинах. Бсї трІо! принесли
зі собою якісь нові апарати j ПРИJІаДИ, ш.:і тепер були роз

етавленї у великім ПОРЯДКУ довкола цилїндра. Друга 1rIaШИ
на була. вже злагоджена і обслугувад;t о,.ин 3 npидадів, до
ставлених боєвими машинами.

-

8()-

('('Й прилад пш';щупав псЛJШУ б.,шшану ПУШКУ від .мо
;ІОІШ, а па горі lІШП :!()іРlIИl~ n формі ГРУШБП, а І\ОТjЮГО СІІЛІІ
ва.ш ЮJ ум:іщеного IIШШС басену струн білого IIОРШШ.У.
ОДНО Дпижимr. Рі1l\Ш Hiдpy'lНOЇ .машпнп оБСРТ<lЛО в 1\0лїеце ГРУllІІюватпм :!t')іршшом, а дЬоє ИИШИХ, щО uулп :3ішін
чені ЛОІШ1.'1ШМИ, ІШJ1itЛIІ Г.JIнну і вслИlШМИ ('.1~і.'ІЬІ\()(·.Тш.ш IШ
ДUЛИ її ДО збірнИІШ. Четвертс ра.мя отвирало час I~iд чаеу двер
ЩІТil дів сеІ)(ЩІШЇ ЧilеТJI IlРИРЯДУ і ВИІшдuло 311ідеІІ ІЮ11OIшї.ІЇ

жужлї, а ІшіІЩП шш' провадило білий ІІОРОШОІ' :3 бассну ІЮ
ХJLiIИМ Ішпалш[ до другого абіРНИЮ1, ІШТРИІЇ був ашчштпп
нередіМIІОIO горбком сшшпого ПОРОХУ. Но нсдовгім часї, під
ручна машина зі СJШUИ,М сніВНИl\{ брязкотом шrcУПУЛil, Ш\ .'ІЮ
НСТУ, ще ОДНО рамя, нко досї ШІДнїло ІШ нїй Ю\ IІШ.llИЙ l'уда.

РаllШ ее снгнуло до горбка СИІІЯІЮГО ПОРОХУ, піднесло ея,
держучи штабу білого, лискучого алю-міНЇЮl\l поклала її па
етоеї ГОТОВИХ нже штnu при стїнї ЯМИ. Від заходу СОНЦЯ ДО
llіпночи сей ЗРУЧНИІЇ нрилад виробив певно зі сотНІО таКІІХ
штаб зі сирої глини, а горбок синявого пороху ТаІ\ зріс, що
арівнав ся з берегами я~ш.
Ilротищшетво між сими скорими l\Iашина~ш і оТ'.кідшш

l\'lарсиніШ1\Ш було Тіше величезне, що ще довгі ДНЇ не ХОТЇВ
н вірити, що се в.шсне вони є панами і ТВОРЧОЮ сплою в нмі.
І~о.11И дО НМИ ПРИТUЩИJlИ перших ЛЮДИЙ, в щілину Г.ш
дїв піЮ1РИЙ. И еидїв ІШ llідлозї і напружено СJIУХUВ. Пара:! він
відкинув ся нааад: я цїлий скорчиn ен в ІЮОIIlюанім С'l'раеї,

думаючи, що ми піДltРИТї. Я бачнв в пів СУl\fl'jЯ'У, .м~ пін nik
СІЮ.ЧИВ від СТЇНП і ІШНУВ ея на піДJlОГУ ІЮЛО мепе. Він ЦЇ.'ІиЙ
;l;pожап і но міг говорити. Вп lІОІш:зупав РУХit~Ш, що не хuче
Uіш.ше ДИВИ'l'IJ ся. fJ.'одї ЦЇЮ.шіеп) дода.тн.t :мсІІЇ хороброети. Я
став, перейшов через ю.ого, і ІІРИЛИП ДО щі . 'IШПl. Враау я не
міг арозуміти, що його так пастраши.rru. На дворі вже стом
нїло, агори слабо СІ)віТILШ Hplti зьпіади. Над 5ПЮЮ пврелїта
дп JIИ.'ІИlШ. Взагалї образ був понпшй і з.lОВШІ,ш1, ТіШ що
прикро було глядіти.
ПритиенувІИИ ея лпцем ДО щілини, я ОГ.'lядпn у всїх ПО
дробш~х бойову машину. 'ГУТ я иерший раз переконав ея
щшсними очима, що на машинї під. ко.лПаІ;:ОМ дїПсно спдптт)

.

-87 ::\lареШIІІПН. Нараз н зоБНI/ИВ Ш. 3 нід КОоіllШIШ JНH·YII)".iI(I ея
;~OHl'e ЩУІШЛІJце, перСl'ну.'І.0 еп нааад, чсрr,а JJJШ 1/1 '. ЩШ1ИIІИ

і І/0ТШ'НУ.7ІО СП до І\лїТІШ. Ро:-щав ('Я прора3JlИВИЙ ЩНllі. Но

Ti:\L щось темне маЛСJll>lЮ, РО::ШУЧ.lIIІВО борон.нчиш. "ромаіІ
ну.IО ШЮОІЩ )' Боадусї, па 'J'ЛЇ 1IОIIOIШЇЛШ'О небu. ]{О.іJII (''',ІЇ та
I:ЩIІ!1(НЙ преДАІет упав, то ІІрИ ()лнмаЮllім, ;Ю.ilсповатjм еІ.ві

Т./Ї я ::юба.чив, що ее був чоловік. Н баЧI'IВ ЙОI"О Jшетрашс,,'
очі. Хвплю брю вес ТІІХО. Потjм Ilідшш ся ІЮВМОШШ,ЮЧlіJJ,
ро:цпраІОЧШЇ Іtрш~ і роздало ('.я протаГ.7ІС, ІJДоволспе вит(;
Jlарrпян.
Я зсунув ся, не шшнтнючи ссбе, аа.'л\ан уха j юшув ('Я
;~O еїНПЙ. ВіЮ1РІІІЇ~ ,ІОанї СНДЇП на. HiДJloaї, ~ЖОРЧИІШІИ ея j о()
ХОІІІІВШИ годову обо~ш РУІ\Ш\Ш, Г.1ІЯIІУВ на. менс і аа.вив ІЮ
eH(IT~{ голосом. Побачивши, що я кидаю йогu, побіг за )ШОЮ.
~Гoї Іючі, IІрптаїШШI ея в СЇНЯХ, ~I не міг IIJШДУ)ШТИ нїЯlЮ
ГО J1.ШНУ утечі. А1С на другий день н троха успокоїв ен і був
па.о н СТіІНЇ оеУДI:ІТIІ ІШШС ПО.'10Ж~JШ. ВаГ,llЯIІУВШИ в .і'ШЦС фaJ:

.

б
XOtI-'
.як страшнс 'у,1ІО
одшш не було ще причини ІІ()]НI,дати

т:ш, .н lІочав розу:r.ПТП, що

.i1\rJl(:, 1'0

ІJa.ШС ПО;;10-

n

роеПУJ'У.

l\[оа;.1ПВО, ЩО С}І яма є Д.іНІ Ма.РСИНIl .JПlше '.гимчаеовим при
етаШIШIСКОМ і в ТЬІ була наша наЙбі.ЛI>ІIl(l. lІІанса. А ІШЛИ на

ліТІ, і остинуть ея тут, ТО може не будуТІ> 6саупишlO держати
('торожу і тодї буде:r.ro ма,ти нагоду втїчи. ItpiM ТОІ'О буда M()jl'
.швість утечі через піДІЮП. Але ІІШІІСІІ ща.С.'1иnої утечі через
ні,JЩШ БУ~lІІ дужс слабі. І Бона.тиб прийпшоб СЯ очевидно са
}ІШІУ ОДНОМУ; 1111 віШЧ>ШІ ІЮ IIОЖІШ було числити.
Трстої ДНИНІІ Ш).1Ону, JЮ.JІИ НС МИЛІІТЬ MCI~C память, я ба
чпв, ю. Марсинни убили х,JЮШІ,И. Тодї SI перший і ОДИНОКИЙ
раа мав нагоду бачити, як МаРСІІШIІІ жпв.ЛИТJ) ея. Від сего ча.

еу я не старав. C~ З!l,глядати :в щіЛИНУ. ,н!lерСJlїС ся до сїни:й,
Шfl.СУІІУВ дверІ, І КІЛька годин копав тошрцем в румовищах,

Ш~ тіЛЬІШ МОШ ТИХО, а як заглубленє ма.ло вже кі.1ька стіп"
:JО}І.1Я завалила ся з ГУКОМ. Я стратив відвагу до дальшої
працї ляг на підлозї з ПОЧУТЄМ J10вноі бозсильности.
Я також втратив надїю, щоби людські СИЛ{l могли нас
спаСТlІ. А..1е четвертої чи nятої НОЧИ }І почув гук, подібний
до вистрілів гармат великого калЩру.

-88Нула вже пjзна година і міСЯЦЬ сьвітив ЯСНО. :М:арсияни
~ш(jрu.іІИ десь машину до ІtOlШНЯ, так, що в ш1Ї остаЛU лиш:
одна вовІШа машина і пдручна машина. З НИЇМJtoМ міСЦІ) 0сьві 1JenИХ слабии ошем тоі :машини і lIроміпЯl\Ш :иісяп,Я:,
решта ями була аUТnIlлена в пітьмі. Серед нічної глуші бу
ло чути тілЬКИ слабий брязкіт підручної МаІШШИ. ІІа СIlOJ~ій

нім небі буяв вееВЛilДIІО блїдоющий місяць.

дило витв

IICU.

3

да.'юш~ дохо

Почувши ЗНilКОМИЙ ГОЛОС, Я наПРУЖІІВ слух і

від тодї то розляг ся ЗОВСЇАІ виразно ГYI~, подібний до шютрі
лу ТЯЖКІL"'{ 1'армат. Я. начислив шість вистрілів, по довшій
llерерві ще шість і тільки всього.

IV.
Смерть віиария.

Було се на mестий день. 3аl'ЛЯIIУВШИ останий раз Д щі
лину, .я: вже збирав ся відступити J.lісце віІШІШ6ШІ: uле, ОІ'ЛЯ:
пувІІІИ ся, песподївано завважив, що я сам один. Замість то
1'0, щоби чіпати ся мене істарати СЯ: відіпхнути :мене від щі

липи, як він звичайно робив, він сидів в коморі. .я по тихо
пробрав ся до комори і почув в темpяnі, що він пє . .я наш.шн
ця протягпув PYI~Y і спіймав фляпшу 3 вином.
Через кілМtа ХІШЛЬ ми бороли СЯ. Ф..1ШIlка упа.,'lз' на ІІі
длогу і розбила ся . .я ВИllУСТИВ його· ),fи етонли ТЯЖІЮ диту
. ІІН і llОГРОЖУЮЧИ ОДІІІ-І другому. СJtіНЧIl.,'lО сн си~r. що.я: зuго
родив перед ним наші аllсоби і ЗШІШШ ІЇ(шу еnою постанову

зuвез'1'И строгий порядOl~. Однак перед всч'_'ро:м він все та
ІШ стара.н ся дібратись до їди. Я дрі~шн тодї, а.1е в тій :хвп
дї пршшпувс.я. Цїлий день і ЦЇJlУ ніч .ми l1ересндїлп ОДИН
НРО'l'И другого; я - :мало не І.ШДUЮIJЛ пїд утоми, але з твер
дою постановою не уступати; він - JIJIаЧУЧJI, 1tЮВ ДИТІІШ1 і
нарікаючи па голод.
Наша взаї}ша антипатия заІОЇНЧИ.і'Ш ся отвертою ворож
нечоІО . .я звіш)на почав розуміrn, що розум ІІОКІШУВ його і
що мій одинокий товариш в сій темній ЗUП1\дні 6 боже

-

піЛЬПИ1\l.

І.Іа вось:мий день він перестав здержувати голос і я пї-

.- 89ЯК ІЮ міг ПРИМУСИТИ його говорити .тихі:йше. Девятого ЩШ
НОВТОрН.lІИ СЯ знов просьби, погрози і ІІОКі1ШШ; еим рааом

він ГОВОРИВ так голосно, що треба 6yol'l0 :за вс.:шу ЦЇІІУ приму
CIIТII :Пого замовкнути.

-

Тихійше! ГonоріТІ) тихше! - благав а!
Я чув D теЯIlОТЇ, .ш~ він став па І\Олїна на підло:й j llOчас

.

щшt]і1ТИ:

-

я занадто довго мовчан

-

еКі1зав він так ГОЛОСНО, що

Ш'. :МОЖ.'ПШО 6у.'І0 по ІІОЧУТИ .ЙЩ'О вні·

-

'11 ому 51 буду СІ>нід

чити ... Горе сьому l\шловірному містови! Горе! горе!горс!
ГОРІ) еипам землї, бо голос труби...
.
- МовчіТJ>! - ПРОПІИнотїв Я, зіскакуючи наСll>аше
JlПЙ, що ]\fu,рспшш НОЧУЮТЬ. - Радп всього сьвлтого.
- Нї! - заревів на цїле горло~ таІШЖ ветаючи і про
стягаючи РУІШ. - Я буду говuрити! ГОСПОДЬ говорить мої:МІІ устами.

.

Тромп, J\':РОІ\':а!ПІ віп опинив ся при дверях коло кухнї'
- Іду, говорив ІЮ дорозї, мушу CJ,відчити перед Богом. Над
то довго н мовчав!
Я протягнув РУІ\У і памацав РУІШЮ на стїнї топір, ,яким
ру6ають мясо . .н ШlНув сл за ПИМ. Я 0зьвірін зі страху. 8аки
він ще добіг до сrрсдшш н,ухнї, я був кодо нього. П ослідню1
остаНОІ\,: чоловіІ~о.любства заговорив в МАПЇ; Я обернув топір
вістрєм до себе і вдарив його обухом. Він повалив ея мов
сніп, лицем до піддоги . .я СПО'l'ИІШУIJo ся о нього і також мало
що не упав. Я СТОГІШВ пад ним ТЯЖІЮ дишучи і ждав. Він не
рухав ся.

Нараз 51 почув тУ}1 3 внї; зі етїни посmraла сл глина і
щось темне ~заслонило трил:утну щілину' .я підняв голову і
аобачпв ДОЛЇІШІУ часть маппши робітника, ~ша сирово
ла псресува.ла СЯ попри щілину. Відтак довга металїчна ру
ка маШИІІ!', вючи сл ЗНОВ мов змі,я, стала потихо пробираТІІ
ся в пролІМ.

Я дрожав на цїлім тїлї, ~'Іедви вдержуючи сл на НОІ'ах,
так що ледви міг впасти ДО сїншї. Там отвориn я двері до
пивницї, зійшов в діл і вдивляв СЯ В слабо зарисовании о
твір 'кухонних: дверий.

-
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Чи uачив :&lСпе Марсиянин, що він 'тепер робить

ІlИтав а

eUl![

-

себе, ДЗВОНЯЧИ зубами.

Металічний вуж посував ся тимчасоы по КУХПЇ, пу.кав
об стїни, задержуВtш ся на чаСОІ', то знов слїдЩJ, ІЮД3БОНЮ
Ю I 1И, як ключики на ІСОЛЇСЦИ' Потім почув .а шелест ТЯіКІСОГО
тїла - я дуже добре зшш, чиє се тїло - як l\Іарсшпшп тяг

НУВ ІЮ підлозї І'УХІІЇ.
В тршсутні]',[ отворі В :мурі, ОСШІНім знадвору яснимп про
:мінями сонця, я бачив лице l\{аРСІшнина, котрий приглядав
СН голопі вікuрия. Зараз прийшло менї па ДУМКУ, що з :МПН
ІШ, чп гудза на голові, Марсиянин догадасть ся моєї ПРllеУ1'
пости, тому ЧІІМ СІшрійше повернув .а в шшпицю, ЗаМІШУ!:
аа собuю двері і зачав, серед повної темноти, пр:икрпваТIІ

себе пуглсм і ОШ1JЮВИl\{ дереВОl\І, ЛІсе там лиш було. lIр::щю
lIсрерпвuН я лиш ІІа ее, щоб послухати, що робить Марси
ШІШІ.

Ниг.ю ПОЧУВ я анова МСТt1JІЇЧШІЙ ЗВУ!С' Наперед

nКУХВИ,

а поті~І що раа БЮІ3ше і близше ... Я потїшав себе, що ІIУЖ
буде аа l\:opo.tJi:l-п1:, щоби дійти аж тут і l\IОЛПВ ся за се го
рячо. Оеl) віп псрссунув ся, торкаючи легко ШШПИЧІШХ двс
рIlЙ. СП ХВИЛЯ неПСВПОСТIf БУД;L дЛЯ М(Н-Ю віJШМ. ІЦо ее? аа

еоВlШ за:шенїЛ<l. Найшов двері· .. Отже і МаРСІШНJI знають
;~Bepi!

.

JІоже міпуту uахоДпв ся ІСО.іІО дверпІЇ і ш(іпцп отворпв.
В теюІОТЇ ноб;J.ЧИВ }І чорну сильвеТІ~У, що рухаМІІ Шlга

дуваЛ;). трубу. сдоня. Посували c~o мене, М:Щ<tlOЧИ IlО.1ll'l

КИ, СТїНIІ, дрова, пугля. Раз ДО{ОРІшула Ш.l шшіть ЗаІшб.1У
юt l\ЮЙОI'О чобота.. Щоб не ІtрикнутИ, я ВІ\:УСІІВ себе В ИТ~У.
На ХВИ.JIЬІtу стало тихо. Я міг думати, що вуж ВПЙШОВ ВіБе :::

ІШВШЩЇ. Але пї, бо ОСЬ він ЗНОВ РУШІІВ СЯ і хошшши ЩОСЬ
а лоскотом, ВИСУНУВ ся з пившщї. Відай забрав кусень ВУ
гля для прос,лїдженя .

.я СІюристав

3 нагоди, щоби змінити страшенно невигід

ПУ ПОЗІЩИЮ, під вуглєм і дровамв, А МОЛИВ ся при сьому ДУ

же горячо, благаючи Вога, щоб освободив мене з небсзпе
ЮІ.

"

\
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~Гo ось тобі іі: па! :Металїчний нвук ]3ЩЗIfШН;ТІ. l'П знона,
щораа б.JllІ3ше і б.іНІ3ше. Ч)'1О, ш;. вуж бсть ся U() стїпп, тор
l.:ас llUCYAY в ItYXHII. Вже lIРП дверех пивницї. Залунав ;.10ш.іт, ;>(tЧШIlШ дворі! 51 здрігпуn ся, а над МU(}Ю 1'0.llОВОlO Н
І':УХНИ І~РУЖІІТЬ ВУіК беа перерви, llерсп(:'ртас БУТСJlI.І;Н :1 GillIl':lIJlтаМll, розбпва.G бутс.їІМШ, lшдас щось ТШІШОl'О на 11 ід.'lО
гу. lIастщ; БСfшопеЧІШ ТlIша.

Годшш :мина є за l'ОДIlIІО1О серед ТJIШИНИ. ОТ:1\О :шGра в
сп }!іІ'О дїйсно.

Але з ве.'ІІШОГО страху 51 ІЮ міг впйти 3 шшшщї. І1срс
.1('іl;ав .н ще в нїп: ЦЇJШЙ день, досятшl ДОНЬ JIСВОЛЇ ,CXUPOIICIIJlіІ під дроваМІІ і ВУГ.'ІС:М:, по ЗШ1ЖУЮ'lП СЯ вплїзти а під ПИХ,
щоб НЮШТІІ ся воДІІ, ХОЧ як страшно :мучила мено Сllрага.
"Аж одинайцятого ДІШ я зважив ся вийти зі своєї крпїВІШ'

V.
Тишина.

Перше всього, заки я навідав ся до комори, .я ::Шl\П.НУВ
па 1\.'І1ОЧ двері :межи СЇНш.ш і JСУХНСЮ. В коморі бул!) ВУСТ0;
нс було анї одробшш ЖИВНОСТИ. Повно всо забрав дlарсин

НІНІ . .мною пеРШІІІЇ раа з<tвшюдїла розпука. Н еїв Ilі,~ стїно10, 30BCIr.{ прпгноБJIСШlі1, зморений голодом. "МСН"І

адаваЛ0
ея: що л глухий, бо ГО}1ШІУ, ШШll ДОХОДНВ ,'.1,0 :менс :J ВМП, те
пер пе було ЧУТІІ.

Два, СЛЇДУЮ1lі ДНЇ ОДИШ1ЙЦЯШlї і ДВННitll:Jщтш1- а НЇ
чого пе ЇВ і не ШІВ. ЦЇJIИЙ той час а ПСРСGИДЇВ в темних еї
ШІХ в С1ШІЇ беЗБІL"{ідної апашї. :Мої уета, :::l1.шеІ\JШ СП, в rop"j
lIересо~о· СІLJIИ мої упади. Беї ДУ1lШИ ]їРУl'JIJlИ ся I.UЛО JlOживп. Менї хотїло ся З',ГШІНути В щілину, алс .н ІІе був ТІСН
нш!, чи стано }lСнї СIl.Ш ДОІІОВЗТІІ ДО неї і крім сего, а боян сп
наробиТІІ стуку.
Дванайцятого дня моя спр:tl'a сагала пеРШІІН. Х()l1а я
бояв ся звернути на себе увагу Марсинн, }І забрав ШІ ДО
тріеБУЧОЇ і lШСl\ЛІШОЇ ПОМПИ і ВИШІВ більше, як дпі СІ~ЯНБИ
смердачої, дощевої ВОДІІ. Се освіЖИJ10 :мене і УСІІOlШЇJIО, бо

-92 ХОІI Ш~ (:J.РИl1іла ПОМШl 1rIеШJlї 1 ШИЙ вуж ІЮ ПОЛВИЕ ся В кух
JШ.

rl'ринайцптого ДУШ Л шшив сл знов ВОДИ; дрі.мав і мріЯR
JlРО їду і утечу. Часом нром ... Йнуда :ьшнї ДУМІШ прu смерть ві
ІШРИЯ, а ошслп мріш~ я ЗНОllа про обпльнї обідн. l'ОРЛІJЮ1 ІЮ
обнижувада СЯ, аде росла а з її зростом частїІЇШС норав ся п
КОЛО ПО.МПИ і пенаситно ШІВ густий, смерднчий ШІИП. Сьні
ТЛО, щО падало 3 ItyXlIЇ до Сїний, було В;ІїС не сїре, uле чер

воне. І в :моїй хорій уяВі зроджувuла СН уперта дуМlШ, щu
ее там I~POB ллєть ся.

Чотирнайцптого дня увійшовnm до кухнї, Я заприміТІІВ,
що відноги "червоного зї.ш" вже РО~РОСЛІІ ся в усїх щі.ш
нах муру, т<ш що не ДОПУСІ~алн eЬВlTдa, котре переХОДНЧIІ

ирізь него, набирало червоної І~раСІШ.
Н ранцІ пятнайцнтого ДНЯ моєї невол:ї IIO'lYll Я :знані 1\Іе
НЇ звуюr· Я ІІІІ.1ІЬНО падс.лухував. Зараз зрозумш Я, щО r,c
пес драпає під стіною і Ш)'ІШЄ за поживою. 3а хвИJІИНУ св
ред ЗВil.:rищ,. н отворі над ДОJlішtою, побаЧІІВ Я :морду псu. Со
ОаКі1, :завнаживши :мене, 3і1всрнуда сл lІааад і забрехала.
OT~ подумав Я, треба його ЩШl\ШJШТН II убити па ПОіIШ
]~y Доіl» (~ебе. А вже хочби: па er., щоб не брехав 111 не all('})TUH
унаги .l\fарспяп па :моє нристаношпце. Я піднова ДО отвору і
шжликав тихо. Але пес зшш .
.я J-шде.'Іухував дальню. Отже я не був глухпй, адже q
чув гuлос пса. Але гробова ТIlIJІИШl ТaJШ щtрll.іШ н ямі. Но
часі .н почув шум, немов IJТJI'IИХ щшл, а 01lісла I.;paKalН:· От
j нее. Врешті я таки відважив ея ааl'ЛНПУТIІ крі:л. щі';ПJl[~'. а
дuдаВilЛiJ, :менї відвrtги нсзвПЧЮЇна ТІШШ. Я відхишш lIеТо

РОЖНО листки "червоного зіля."

3

ІШЇМКОМ

ItYTa,

де .хмара гаЙВОРОШІ СІШJшла і иОрО.lа

сл над трупами людий, уБПТІІХ :Марсияна~!ІІ, в цїдій ямі не
uуло нїt~ОГО.

Я не вірив своїм очам. Машин не було. В ОПОРОЖПСПЇЙ
Шfі стерчів тільки величезний полишений цилїндер, горбок
сїро-синявого пороху і біЛІ,Ш Нїчого, крім кількох алюміпї
с,вих штаб, що лежали тут і там та гайворонл, що Ii.JIЮIШlllИ
ро;чm ваЛ0 трупів в куті ями.

-
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110ІЮЛП псретиснув ся 5.[ черсз заслону "червоного :зї

.ІН

і (',танув па. зва.1ІlЩах. Переді мною був отворений ВИД,
:1.:Н' а JНit]lешш пе було ІЇ слїду. Псредімною узбіЧ0 СХОДП.'ІО
н нна, а ДёІ.тІI.lпе звалища стаНОВИЛІІ горБОБ, КОТРJlЙ МОЖ бу

.Ю .;lОГJШ нереЙТИ. Надійшла хвюІЯ свободи! Я задрожап·
ІЦе ХВШІІО боров ся 5.[ зі страхом і непевносію, але ба
ЖtlШ; свободи llepeMOf.1l0. Мною Зі1володїла одчайна відва
га і .н а еJJЛЬНО бючш[ серцем видер сн на верх звалищ.
lk.ї еусїдні ДО:МП були знищені, але не згоріли. Їх му
]JII стеРlJі.ш нагі, без дахів, повнбшшшшп піІша:ми. В І{ім
ІІатах бо;) стелї буйно розростало ея "червоне зїлє." В ДО.'Ії
JI і,~jююю стояла Ш\оШ з гаЙвороне.м, ЩО дерло ся над трупа1\111. Ше Ііі.'lЬЮ1 ШІШПХ І1ТПЦЬ СІШУ.а.іШ lIоееррд аваJIIШ~. 3да
,1І'lіа ХV;~Шl I~iT ЗНІШ.ц.ш
сп 3;;;ОБЖ ~1\,1)".
а.1\' 11O~ншіЮl анї с.lї
J.
"'-'- .......
t.

.'LY·

День видавав ея :мепї - тому, що я довго перебував в
не;)ВІІчаuпо .яСНІІМ, небu ясно-БЛaJштпшr. Лег
lіПП вітрець Rо.'Іпбав .1агідно .,червоппм ЗЇЛШІ," що густо
JIО~jр?етало c~ па Rождім свобідпі:r.! І\лан'пш.у асм.'ІЇ. Бож(,:ш~

. ТІ':\ПІОТЇ -

j>11:ШІШПО Я Вlддпхав ЧУДОВПМ, СЬВlЖШl B03ДYXO~[.

УІ.

Дїло ДВОХ ТИЖНЇВ.

ДОВГО стояв

5.[,

розглядаючи ся на зва.шпцах, по зшш.а-

10'111 ІІа власну небеЗllеІ~У. В чнсї мойого побуту в порі, а Н..

•

u

lіfl[ ~I І!ІШЩІІ lШ.ИШОВ,

3il

І'"

оогато думав он ІІрО втечу

•

1 ІЮ

ду~шп

'І'ІІ"У шщ ('.нраваЮІ сьвіта. ЩО-ЙПО тенер .н ))ОЗВЮІШВ.
JlРII!'.IJЦаІО1Ш ся аміНЮІ. jші 3t1J1ш.Ш І: ча('Ї двох l1ІіІ,
,,'ів J\ШСЇ ІІІ'ІЮJІЇ, н :мав вражінє l\рj~1ІШа., RОТРШl перТ<lІОЧП ДО
нори, аа.('тає замість неї Іі:іЛЬІШІШЙЦllТЬ робіl'lІИЮВ, що lіО11 а ЮТЬ фундамент під дім. Я почував себе вже не шшом
{'І.віта, диш звірите}! серед ІІИШIL'{ звірят, під ногаМIІ Мар
С'ПЮІ, асе почутє перссл:їДУва.іІО мене ще довго. Тенер :мусї
тн :мемо тaK~ .як звірята ховаТІІ СЯ, розг.чягаТІІ СЯ, УТЇІ\аТП. Ча
СІІ страху llерс;~ ЧО.l0ВЇком і JШНОВЮІG його па 3tc1М.Ш :шшу.'ІІІ.

')

.,

(,),1 ,

тarшх :~YMOI" ШІХОІІІІ.10 11t'Ш~ нео~ВІ,Ш[ НРШ;РР НОЧУТ(;

Г\l.'lOi~Y' В ІІротпвнім ШІЩ>Шlі під ШШ :ЩВВі1іІ\ав Н llі;( МУРЮ!.
1l0РО('.ІШІ ~,ЧРрПОІПШ :Й.,[(:M,'~ l'.уснш,: ОГОРО;:І;Н. ЩО Ш;Jва'l) ДІ!
НІШ OI:Tall цї.ші1. Я lIo;~aB І'Я ТУДІІ, UРОДН'Ш ІlII І,:о.1Їтт. ТJt\tlit:~ і
НО ШlIlО серед ,,'1l'рВО1ЮГО аї.'Ш". l'ущавшш :~іШ"ВllІова,1tt .:\оН!

ІІЇ u(':шсчснство. )~о()раШІ1ІІеь АО :муру ОГОІнца, н 1Іf'j)"I\ОІШ:
('П, ЩО він за ШIСШ\lI"І'і. ЩО{) 110іЮШ було НР!>t'.ІЇ:JПІ. ТО)ІУ му
еїВ л оБХОДІІТІІ JI;ШІ\РУГІІ. 1'.1111 \H'pe~: про.lі)1 :JшїIІІОг. ~I Н 0]'( І
род. Я знайшов ТіШ піаЬІ.:а МШЮ,J,ПХ ЦllUу.ІІ, і богат!) ~fO.l( Ц(l'~
:МОрІШП. 3а{)рав ЇХ ЧІІмало і І1ішоп .'~а.'ІЬШ(', ('('рrд 'l('РВОП(lї
гущ:шшш, 11 ПШlРЯlllї 1\,10. 2\І('не Пl'.l<1. Т('І1С']) Іцшнцпнш.:а ,LY'~
I.:~t: ЮС. ІІаІЇСІшршв відіі1ТІІ Bi;~ нрОІ •.1НТОЇ ,Н'мП і :НШЙПІ ('0(1 і
ВІДПОВІДну lІОіlаІВУ.

По дорозї зншїшов Я l,і.1ЬІ,(\. Ш"If'j1ІЩЬ. ш,і П :зара;!
а'їв. Та вонп петі.1ЬІШ не В'l'ПШП.Ш l\IШЇОГО ГО.lО,J,У~ а.ІР паВН:І
u

ІШ заостршш ІІОГО ще

б·
1f
"
J.1J,ПІе. ,."J,П.'[f,lJН" THM~ Дf\ Ш')НШ' ОУ,П1

:зелені ,1lугп, 1І.71:1Ш серед "червоного :Й.ш" ІІ оті 'JOІ': ЙРУ;ЩОL
]ЮДП' "Червоне зїлє," де тї.;rькп наХО;Щ.lО ПОДУ .TH~[ ;~()ХО,Щ
.10 воно до небувалої веЛІІЧIlНІІ і РОЗРОСТП.10 ('Н :з бr:шрпмір
ПОЮ буІЇпостію. його насїнє, діставшп СЯ ДО ріюr вР·й і Т(')І
;Ш, Р03БоріНІІ.:І0 ся там 1"<11\, що ве.llJЧСЗШ1. 1Пlса аї.1Я ~зага'l'П
.1а просто оба русла.

ДКфЖЛПСИЮх,МЮЧдД,Р звДс МВПНСН.1ЮСШШЛЯ І'О.10а, P~I
В Путней, лк л опісля перf'І"ОШШ ея, :міст (,ХOnilll ('Н цї
.'ПІЙ під гущаВІІНОЮ зїдя, а під Рі'ІМОІЦОМ, '11ем : ш
:шга!JРJIіl
:-зї.lІЄ:М:, розілляла свої ВОДІІ ППІJЮІЮ ПО lIОЮІХ та .lугах. А,11'
ІЇ зїлє ІЇшло за водою, тому небашюм ЦЇ.1а долшш Те.жш ІЮ
реміnила сл в багнище, 3 червоною гущавиною зїля~ Ш,С :-1а
:приваЛ0 3Ішщенє заподїлне l\Іарсияна:мп.
Але зїдє згинуло майже TaI~ само скоро. ЯІ~ впрос.:ю. Бп
нпщила йсго ш~ась зараза, відай 5lliісь ба:nтсрії. доспть,щО
відноги блїдли, корчили ся, ставали крихкими і відпада.1П
за слабеньким порушенєм. Ті са:м:і ВОДІІ, ЩО ПРПЧИНШІП СП

;J;o їх нечуваного

зросту, понесли їх осташш до моря.

Побачивши потік, я кинув ся дО НЬОГО, щоби переді В
сїм заспокоїти ДОІ,УЧ~1ПВУ спрагу. 1\.0.7111 я нашlВ ея до СПТ~J.
.

.

""'.

..

..'ІІІ.

Нtшульсивно ЗІрвав я груоу ВІДногу "червоного зl)]}}" І за1J:I!~

-

U5-

;(іУВ:I'IlІ П 3 голоду. 3ара:з ТaJШ.я юшув його, бо :зїли було е!)
.~IIII(',Te і мало металїчний см . ш. Потім :заходив ея я псрсб!)~,.
ТІІ '1ерс;з ПОТll{, а.1е :зїлє гп,ДМlува.1О мої рухп. Не діЙШОВlШІ
,~O другого берега, я :завсрнув, бо вода була що-ра а глпбша,
а :ja, бере,гом розляга.l0 еа баl'lшще. Я вертав ДО .l\ІОРТЛЄJ~е,
ні:Шt1ЮЧИ дорогу серед гущаШIІШ но л.їхтарних та звалищах
~lypiB і ВЇ.1ІЬ. ':ГаЮІl\[ робш[ доБРІШ 51 Ш"ЇПЦІІ до Ра}~ГСl\Штен, а

~шідти: до Путней.
Тут краєвид :шїШIВ сп. Дивачппй, ДIlIШЙ для ОІ"а ВНД гу
щавин "чеРВОIІОГО зї.1Я," аПІІКа.н, а Bf3pTan ІШТО~lість добре
:шаний образ зннщсня, СПРИЧІІненого наїаДОl\l Марсиян. Де
ш.. Ї IiУСIІЇ 3СМ.ІЇ ВlІГляда.;Ш т~ш, 511і-бп туд,ІІ перейшов гура
І'ан. па ІІПІППХ ,тІ;Оl\IИ о('.таЛІІ цїлими. Впгляда.;ю, що Ме.ІНІ,ШІ
цї llШ\ІЩУ.lП їх па ,'l,СШ), ;~llа, ІЮ;ДШШ':іШliШ упаjі:ИU двері і пі
ІіОННІЩЇ, або що ена.:ІП ще.

.

.,Червоне зї.:!н" нс зросло СЯ тут щс, а ВІІСШіПХ

дep~B

ІН' ОІ.рп.'ll1 червоні РОСТШШ. Серед ТІІХ дсрев я шукав ї;~o
:мпх РОСТІІІІ тё.l дар~ш. Те саме стріпуло ЬІеие, :КОЛІ шй:з н ДО
"i.1bltox ДO~liB. Я нсреСl>відчпв ея, що пср~ді.мною забра.:ш
:Шl;~'fil:И пес. Ослаб.lенпll ГО.lОДШІ і ЗТРУДЖШШЙ, н ЮПІУll еІ
па ;ю)[лю]з IiОр l 1t1Х і ПСРС.1lеікав так ;~o вечера.
ЦЇЛНЙ час моєї ВUІІдрішш нс ІІодпбав я нїгде нї ДЮДПЙ

НЇ l\Іарешш. Ю.I [ЬЮt ГО.l0ДННХ псів персбіг.10 через дорогу,
Н.Ю цофалп ся обережно, КОЛИ я Ilідходив ДО них. Під Ро
ЧР.ІОІТШІ JlоДнбав н два людсыіi !,істяки. Їх ],іСТКlI БУЛІІ ои
І1JI1жені цї,пml\[. А в .1їeIiY, недалеко, знайшов я КОСТИ КІЛЬ1,OX І\.отів і lірі ..ІІІІііп та баранячпй черев. .я позбпрuв їх і
<І,УВ а ГO.TIO;·~Y, а.'Н' не ІЮl\ЮГЛП вопи, бо були сухі і без е:мю,у.
ПО :J<lХОДЇ еOlща НОВО.1ЇІ{ ся Я до IIУТІІеі1. Ш:С навіеТІІІ:

таКОіІ, шt.1ІОЧПЙ промінь l\fарсшІН. В одпl;\[ таМОШIlTh[ 01'0 ро
J,Ї Я знайшов .l\ЮЛОДЇ барабОJlї. Я з'їв кїЛЬІШ. 3 огорода ро:з
.lягав ся ШІД на l1срсдмістє і ріку. Як СУl\ШО ВlІглида.Ш ВОНІІ
в вечірнім сумерку! Чорні дерева, звалища дшlїв, в долї

lІ.l0ща води з "червоним зїлєм," а понад СПМ ВСЇМ

-

гроб0'

ва ТІІШПШ1. НСВПеІшзане чутє болю оБХОIIП.'Ю .l\НЧІС, ІЮ.'ПІ Н
llO~MUB, ш; СIiОРО заЙIIL1а така іІ\оретОІШ зміна.
Під верхом горба Путней подибав я знов ЛЮДСЬІШИ І\і-

-96етни. Відорвані РУШІ де;г.а.ли RілЬІШ ярдів да.льше ІІа дор0:3Ї.
ее Ш·РСІ~онува.'ІО мепе що-раз більше, що 3 ВІІЇ!ШІЛ,[
Бі:Н,I,ОХ ТНЮ·LХ ма.родів, ш; Я, цїле наеелеш: сеї частшш еьві
та ШІ1ІПЩШПl l\lарешшп. Пішлп ВОНІІ туди, аППЩП.!ІІІ все і
lIовандрупаЛIІ даЛІ,НЮ ШУЮ1ТИ пової lШilШВИ для евоїх Пf'

};ОДЬПІІХ :мапmн. Може тепер вопи ншцуть Париж а60 Бер
аїн, а може РУШШІІІ ІІа північ ...

,

VII.

Чоловік з путнейського згіря.

Я прuвів СШ ні'l В ГОСТПННІЩ',:, ЩО СТОП.lit па ІІУТJюі1.'IJlііч
згір1О. Псрпшй раа сшш я ІІа ностелї під ДНЯ моеї утечі у
Лєдерr'ед. Не буду ошюува.ти, 3 ЛRIШ 1'РУДШ[ пда.'l(J ('а ~I('[!Ї
ВДСРТІІ ел до 1'0СТІППШЦЇ бічНІШ nXOДOM~ щоu опісл.я Ш'РРlі(l
натп СЯ, щО фронтові двсрі БУДІІ відчппспі. В l'оеТIШНІ:(LЇ
анайшов н 110 довГІІХ труда.х CI~jPI\Y хлїба, ОUГРШІ{('НУ ЩУР,і
МИ, два. ашша.еп в IlУПШа.х, а n буфетї І.Їаl>IШ GіІІшоuті в .
•іІ.ю.ШІІ я нсааспічував, бо бояв СЯ IIJ>ПХОДУ .l\fарсплп.
гrрп ду:шш ІІсрсслїдува.1І1 :мене ШІС]ЛU: смерТІ, ніІ;арнн
ТСIlсрішпа аІЩИЯ l\Іа.рспян і ДОЛЯ жішш. Перша др.ІІ\.(1 не (І' І
.:ІЇда вжс :мене, .я :мав вже спокійну совіеть. Драма llР('ДСТ~1Л
ляда ея моШ )'51ві, Ш~ довершена. ІІОДЇП, хоч агадю\ було ду

же пеМІІла. I~POK за І\РOJШМ вело мепо ЩОСЬ ДО СІ,,,го ІШГ.l~ І
ГО удару, від якого віJШРИЙ поВtI.JIIШ ея на землю. Я ІЮ ночу
ван себе ВШІ1тватш[, але еПОМІІН тої хвилї нереелїдушш :?II~

но. В нічну ·ТІІШТШУ, в 1І0ІІУ1'1О блІІ3КОС1'П Вога. ш.:с ОШIlІО. . , . ,

..

оо

І"!

вув чо.'lОВlЮl, оеоолппо ссред ТСl\ШОТІІ І ТШШ, Н :~РООПВ IIa:~

еобою СУД, ОДШІОltШЇ Cy,l; за ту ХВПЛЮ l'IIїпу і страху. Я IlР
рсишов В думцї КОЖДИЙ КРОК нашого 3Ш\Jшметва під часу,
ІШЛП я за.примітив йOl'О перший раз біля ссбе, НІ. І\УЧltOя еІІ
дїв піп і шшзував пальцем на огонь ~ ДІІМ па агарпщах ВеіІ
бріджа. :Ми не були епосібні до епtilыlоїї працї. КО.'Іп-б я був
предвпдїв, до чого воно дійде, був-бп на.певпо оешвив сьо
го чоловїІШ В Галїфордї. Але я не npедвидїв. А 3JЮЧИНОМ Є
предвидїти і не запобігти. Я описав вее, .як воно було. Ада:е

у :мене не було сьвідків і Я

Mi.r

ЗаІtрИТИ ею дра.му, nде .я не

-97 затаїв її і оставлшо читачеви осуд про }шне.
Коли-ж я напруженє:м волї викинув сю прикру згадку
з уяви, душса про l\fарси.ян і жінку навела на :мене нові дро
щі . .я сїв на ЛЇJККО, ВДИВ.1І.Яв СЯ широко отворени:м:и О\1I0Ш в

•

ТСl'llРЯВУ і горячо :молив ся. Так не молив ся я ще від часу
повороту з Лїтерід. Що правда і nїзншше :мої уста шептали
бла.l'і1ІШ, але ті молитви були більш подібні до поганських

заli:JШТЬ, а вш\ликані поч~'тєм ПрILХОДУ остапної хвилї. Те
пер я молпв ся правдиво, з цїлою сьвідо:мостию і повагою,

JШЦС в лице з Богом. Дивна Hil~ !... Дивна передовсї:м сим,
о щu СІ\оро день настав, я, щО розмоВ.1І.ЯВ З Богом, виповз з до
МУ, .як щур, що полишає нору, і не богато бі..1ЬШИ.й. від ньо
го, звіра нищпого ТИІІу, яке не першу лїnшу забuшнку вла

сти l\ЮЖУТЬ убити. А може і те звіря модило ся з вірою до Бо

.
'0

га? ... Так, коли ІІЇЧОГО бідьше не навчили ся :ми в сш жор
СТОІ\ій війпї, то бодай милосерди.я, l\ПІЛосердиа: пад безро
зумними єстваМІІ, які підлягаютгь нашій власти.

Ранок був ясний і веселий. Схід неба червонїв ся пур
ПУРОВОЮ, мережапою ЗО.10ТИ:МИ хмаРИШ\і1МИ. По дорозї, щС'
веде з nyтнейського згіря до Ві:мбльдон, виднїли слїди пс
реполоху. На дорозї леіішв }ш.rшп візок зі ЗЛOl\шниу lюле
сом і б.1І.ЯШани:м куфром, да..1ІЬШС СО.1І01lШниЙ Ю.ше.IІІОХ, втоло

ченнй в тверде вже бо.llОТО, а на вершку ізгіря Бест стіс по
кровавленого і потовченого СІ\Ла . .я волїк ся отяжі.1ІО, без я
сно означеного пляну. Я ЩІаВ, правда, що myЮl.Ю за жін
кою, що тужу за нею і за сьвітом .1ІІОдиИ, але де їх знайти?!
- Я не знав. Не під.iJ.ЯГає СУМПЇВОВІІ, що коли погибли во
ви від палючого про:міня або отрійного дим:у Марсшш, то
:мої ІtрешІі разом з :моєю жінкою втїкли до .і1їтергід. І\оли-б
І хоч l\lir знати, в якім наnPЯ1rlі... :Мною ОВОЛОДЇ.10 почутє
cтpaDIНoї са:м:отности.

.

.

ДОРOrа- веШ1 серед гущі дерев і корчів на велику рівнн

ну Вімбльдону, що розщала ся далеко й ШИРОІЮ. Гуща
вину перетинали пол.пnи, порослі .ялівцем. Коли я станув из.

березї гущавини, появило ся сонце, що залИБ~ЛО все :мо
рем сьвітла й житя. "Червонявого зї.1І.Я" я не завважав нїг
де. 3 під :моїх ніг скочило кілька жаб до багнища в корчах.

-
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.я :задеРіІШВ СЯ, споглядаючп на сї звіряша і розду.муючп

, шщ

ЇХ СІІЛЬНОЮ постановою житя, ІЮЛИ нечаипо 3 ДПВШШ
llUЧУТ6М, що мене слїднть, я відвернув ся і llобаtlIШ в кор

Ч<1Х щось причавпого . .я пустив ся туди. 3атріщало гa~1Y3~
і поавив ся ЧОJIовіR зі ШТИЛ6ТОМ в руках . .я підходпв звіль
на до нього. Стшш непорушно, приглядаючп ся :менї впер
то.

ІІідійшовnш блnзше, завважillВ Я, щО чоловіlt має бр у
і закопчену одїж" ось як н :моя.
Чорне волос~ спадало H01lIy на очи, а лице мав почорнї
ле, брудне і запале, що в першій .хвилї я не J"~~HaB ного. На

lJl:IY

дот на лици мав червону смугу.'

-

Стій!

-

крикнув, коли я був на десять ярдів від ньо

го.

Я станув послушний: npnказови.
3відки йдете? - зашrrав охриплим ГОЛОСО1l1 •
.я роздумував, ІІоглядаючи на нього.

-

- йду 3 J.\IIортляк - відповів я на І\інци. .я був там за
копаниН недалшю ЯМll, яку вибпв Цll.'ІЇидер Марсиян, ШіШЇ
та:м впав. 3відтам вдало ся :менї втїчи.
- Тут нема що їстп! - закричав. Се 1ІІШ краН! Цїле се
узгірє в долину аж до' ріки належить до мене! Тутиема біль
ше пожпви, mt па одну особу. Деж ви йдете?
- Не знаю! - відповів я. Я лежав під звалища:мп до1ІІу трпнаЙIJ,яТЬ чи пятнаїщять ДНїв. Понятя пе маю, що СІЮ
їЛО СЯ.

Дивив ся на :мене з недовірєм, але нагло я запршrітпв
зміну на ного лици.

- Не думаю тут оставати - говорив я дальше.
ТЇв би Я дійти до Лїтергід, бо Ta1l1 є моя жінка.

-

Хо

,Простягнув до :мене руку.

-

чи не вас бачив я в ВокінГу? ,-' запитав. І не убили
вас в Веибрідж?
В тій самій .хвилї і я пізнав його.

-

Ах! Ви .артилєрист, що передерли ся були до :мого

огороду в BOKiвty.

-

Яке щаств! Подумайте, .яке щастє, що :ми оба живі

-- 99говорив, еl'ПСІ~аючи менї PYl~Y. - .я сховав сн тоді ДО ка
налу. А sш l\fарсиШІИ відійшш, .я: пішОВ долями В сторону
ВСJlЬТОІІ. Пу, ну - дивіl'Ь, щойно ІЩстнаЙІЩТЬ днів минудо

-

'.

3 того часу, а ви· посивіди.

Видїm ВИ Марсиян? з:шптав я.

-

-

Від ХВIJлі, sш я

J:IJ.1ІЇ:з з під ЗШtлищ...
lIіш.ш па ЛЬОІІДОН. 3Ді1ЄТЬ ся, розбиди там табор. Но
Ч"ШІІ ціде там небо яснїє їх сьвіl'.1ШШІ. Немов ве~ШІ~е місто.

А ІІа фопї зарі ВПДПЇЮТЬ ДDШІш.мі спл:ьвеТlШ. Ba~e під - по
ЧІІе.ШВ на ШJ..1IЦЯХ пять днів не Gачип я іх зОЛП3Іm. Шль
І.:а днів нааад переходпло ДВОХ Е сторону Гае:мре1ШйТ і пес
.Ш ЩОСЬ велш,е. А псредпчерашпої почп - тут заДСРіl~<1В
СН він і заговорпв таЄМІПІЧО - liобачпв я серед 3t"tpi щось
пелш;ого в воздусї. Відай ІІобудупа.lli ВОІШ lШПІПІІУ до .1їта
Ш:І і учать сл ДЇ'r:1ТИ.

.

Лїтати?
Еге-ж, відповів, ~lЇтати.
Я сїв В тїни корчів.
- TaI~ - сказав я людство пропаще! І~олп
.1J.ЇТ::ІТП, ТО просто завоюють ЦЇШІ:U: сьвіт.

-

Артелєрпст прптюшув головою.

З.можуть

..

u

ТаІ\, воно правда - ~авважав - але ООД(1Н нас
оставлпть на час в СПОКОЮ. Чорт бери! А вас не тїпшть, що
ДІОди llронадуть~ бо :мене се тїпmть. Нас розторощилп, по
били.
І{олп почув"я сї слова руїна людства стала )шнї ясна,.

-

Досі мав .я: ще пспсиу падїю, ЩО Марсияни таки не ЗІПІЩать
ЛЮДСLJЮГО роду. Але слова артслврпста - були повні най
більшої певностп.

-

СІ.. інчпло ся І

-

говорив він .цальmе.

-

Вони вте

ряли одного, тільки ОДІІого, а знищили найбідьшу державу

в сьвітї. Смерть одного l\fарсия:mmа в Вейбрідж ее звичай
ний: тіЛЬRИ припадок. тут не треба забувати, що ті, що впа
ли на землю, се тіЛЬRО піонїри. Инmi надходять без перер
ви. Правда, вже пять чи шість ночиИ я не бачив HOBIL.~ злї
таючих ци.лШдрів, але .я: певен, що вони ЩО ночи спадають.
Так, нема ради. Нас побідили.
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я не відпопідав; даремно напружував Я думку, щоб
знаІЇТІ1 аргумент НРО'fIIШШll слоrам арте.'lЄРИСта.
-. Се не пїІЇпа - заговорпв він ІЮ довшій мовчанці
т[ш, ЯІ~ ІЮ може (ІУТІІ :мовн про війну Чо.сювіка з МУРНIlШами.

, Менї nPПГіЦіlла сп обсеРП::tтория.
- Ппстрі.'JlI.Ш 3 :Марса тільки десять

разів

-

оо

llРО.м:о

вив я.

- ЯІ~ знаете? - зt1ШІтав. Я оповів, що завважали 3.СТРОНОIlПl до часу, як па зе~І.1Ю -::пав першпй цплїндер.
Він ХВП.'lЬІ'У подумав.
-.Попсува.ла ся певно гарма.та. Але ВОШІ направля'rь.
Перерва, нїчого нам не помож(~ :Ми перед ншm І1rypаппш

•

"

:МП. І вонп будують міста, жиють, ведуть війни, революЦIlї,
докп чоловік не сnpяче їх з дороги. :Ми власне Є такЮrШ му
рашюl,МИ

-

...

Так

-

ТЯЖІЮ сказав я.

Їдомшш мураШІш.ми.
І що стансть СЯ з наМІІ - запптав я.
Власнс думаю. Навкруги - додав, ВІшзуючи И'ІЮЮ
- люди ІІІРУТЬ стосами 3 rолоду, тиснуть ся на персд і ДОНчуть ОДШ-l другого. Певно, богато, що мали гроші, переїха

лп до Франциї.
- Але що буде з наІІШ?
- Гм, наперед знищать всо, що маемо. Іtораблї, маши
НП, гapMaTII~ міста, цї.lJШЇ суспілЬІІПИ лад і орГапїзацію. Нсе
І1шнеть СЯ. І"о.mб були 11ІО ТaJШIlIП дріБОНJ,IШ1'vПl, як мураппш
то може протисну.m-б ся ВСЮДll. А.сю годї. Недавно бачив я
l\іарсияинна., як гонив цїлу громаду, і другого, що палив
дім, ШJТІ~а.ючп там людпй. Як ТL1JЬІШ вопп скінчать з наши
мп гарматами, кораблями, ЗСЛЇ3НІЩЯМП, містuми, тодї зач
нуть нас ловити. Будуть вибирати нюїкраспшх, повсаджу
ють до клїток. Се буде початок.
- ПочатОІС! - здивував СЯ я.

-

Так.
Та навіщо ЖПТІІ дальше?
І\І, коди треба вам радощів, то признаю, що нема

вже чого жити. Але та.кі, як я будуть жити, хоч-бп для

З3-

,.
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;ІШШ. Ні, ІЮ ПIlШІЩУТЬ нас! Не позводю, щоG )Існе здови
ЛН, :I:ІЩ)ОТОРШIIl до KДЇТIill і виnас.Ш .як вода па рі:шю. По
дума і-ітр. ЩО НОПІІ моглп би ее зробити, еї ПЩІ\Ї', (jрупаl11Ї
ІЮ'І'НОРН! Вррр!
()ТіIЮЇ'
()ТіIЮ буду жити під їХ НСГЮ\Ш. Я ШІЮ er, обдумав. -

'Гу'!' 0'11І йОГО зпяспі.1ІИ paдocтmo. - TaK~ .я ШІ\.С все обдршв:
Хто 11(\ ХО'ІС ІЮІШСТП в неволю, )ryспть IIІН1ГОl'ОШІТJI ся від-
І10підно. Но всі ?tШіІ\~'ТЬ бути ДШШl\ПІ :звірюшвш, а власпо
1'UІШI\Ш будомо. TOl\IY .я обсервував вас. Н .мав сумпіви.
Бо тш.. і .'ПОДІІ, як Сі, що :МОШІШДП в еІІХ дшш'Х, або мадшrьІсі
і .худі суБЄКТIІ і ур.яДІШБП, що :мешкаДІІ ІЮ тій с'торонї, не
нрпдадп-б ся на ніщо. Не :мають вонн відваги, ГОРДИХ мрій,
ані СJI.1I>НIІХ UЮl~ань. А чо.l0віІ~, що не l\ШЄ одного або друго
го, не Є НЇЧШl НПШІШ Ш\ боягузами, звіІШТМШ. Для них :Мар
СIIЯНІІ будуть бдаГОС.:ЮВСІІЄМ. ДаДУТІ) i~I оuшпрпі Іtдїтки,
ЗНіИIСНПТПЙ харч, етаранну оиіRУ. По ТІlilшовій ?tшпдрівці з
порожншш черенu)ш по подях і дугах, такі ,7ПОДJ1 самі зго

досять ся до l\Iаршшп, а потї1r будуть зовсім щаелпві. 3 ди
вом будуть ВОНІІ рqзду:муваl1І паД СІШ, щО ЛІОдIl робиди, Зі.\
ІШ }\[аРСJIЯНJI ПрIllUШІ.ЧП на зеМ.1Ю, щобп НІШП заопіІ~увади
ся. Дуже ?tЮЩ.:rшво, що l\Тарспянп будуть ДОЯlШХ :'І них фори
ТУВ<1ТІ1 і навчать іх рілшпх ШТУЧОІ~. Хто ЗШІЄ, чп не будуть
ВОШІ П<1віть жаліти на.д яким товстеньким хлошшком, щО
T:Н~ гарно виріс .. на заріз. А ШІІШІХ ПрІШ1Іа.ТЬ полювати па
пае.

-

Нї -

гpi.MRO заперечпв я -

ее не:можлпве. Ніяка шо

ДІІна •••

- Пощо ДПШТІІ себе? Богато ЗГОДІІть ся на се. Се пря
:мо Г.'І)'1І0 пе вірптп, що такі будуть .
.я згодив ся.
-

.fule ЛІї-бп І\ОТРИЙ з них ПРИЙШОВ дО мене, Боже :мій,

.як-би КОТРШЇ відважив ся !... заІ\рпчав a-рТШІЄрИСТ і за
:мовк, потонувши в дикій задумі .

.я спдїв тихо і розважав слова жовніра. Я не :міг знайти
·aptyMeнтiB~ щоби успішно заперечити а-ртилвристови. Ще

-102перед llоmюю Марсиян нїхто не сумнївав ся би про МОЮ ін
телєктуальпу висшість над сим :моїм товаришом. .я був фа
ховпм і славно звісним автором фільозофічних праць - а
він звичайним рядовиком. А тепер він сформував ипшу сп
туацшо ясно, виразпо, а я .1едни трохи відчував її.

ни?

-

-

І що думаєте зробпТІІ
Бачте, воно

Ti1Ite:

-

заШІТав я

- mti ваші шп

Людп :мусять знайти

собі

спосіб

ашти, що дозво.1JЯВ бп їм }шожпти сп і безпечно виховувати
ДЇТІІ. Ті, котрш l\Iарспшш освоять, стануть за I~i.1ЬKa ПОІЮ
оі1Їпь ТІШ, ЧІШ нннї для нас є худоба. А..'1е ми па свободї зди
чіємо, звnpодпїємо, станемо ДШШШІ щурами. Бо МУСІІМО за
мешкати під землею. Маю на думцї ІШШl.7ІП. Хто 3Ilас їх, у
,авдяє собі с}шрдя:чі нори. Під саМШІ ЛЬОНДОПОМ є їх па сот
І{И 1\ШДЬ. А.7ш ПО ІСЇ.1Іькох днях дощу, як у Льондонї не буде й
~ІШnОЇ душі, стануть вOlШ ЧПСТИМИ і суХИШІ. Головні \i1-Ш.1ІП
таІ\і ве.шкі і просторі, що МОіlша в НИХ сьміло за:меПШі1ТІІ.
І\.ро:мі сього є в нас ще ЗСЛЇЗlшчі ТYHe.1JЇ, ииnницї, СІ,ладп, я

кі .ішm ПОЛУЧИТИ 3 І~tlIШ,,'lа;мп' З::l.мпшшшш дверми. Розуміє
те? ... '.гаRПМ ЧIlНОМ CUTIНJpIl~IO суспідьпість 3ДоровПХ, рО3рІ
ППХ .мущпн. 3дорові і :мудрі ,І~іІ-ІІШ будуть па~І ШІ\ОiR потрібні.
Але не .'ІЯДІ>ІШ 3 ідіотичпшш усьЮпntі:НШ, вічно завертаючі
очима. Не сьміємо 1\ШТП J'trі,ж собою слабих і З.1JПХ .7ПОДПЙ.
Прпйшла пора дійсного з:штя. Непожиточні, тяаші, шкідливі
ДІОДИ хай вимирають! Мусять ВШlерти. Нашим npпстаНОВІІ
щем стане rnдзешшй Льондон. А як l\Iарсll.ЧПИ віддалять ся
вийдемо на СОІІЯШНе сьвітло. Хто знає, чи не будемо грати
кіркета? .. Так уратуєм:о расу. чи не можливо? Але само вра
тованє раси ще нічого не дасть. Треба також зберiгrи наше
знанє, а навіть шmmрити його. Тут власне придадутЬ ся
нам такі JIЮДИ, як ви. Маємо книжки, 1IОдеді ... Треба буде у
ла.дити г.mбоко, в підземлю веJIИКі салі і зібрати там ВСА, що
можна. Тільки не треба там таких ДУРНИЦЬ, .як повісти та ІІО
езиі. Наукові книжки, книжки, що образовують думку. Добе
реМ0 ся до бритийсЬІtOго музея і перенесемо звідтам всі
ItНИЖКИ. Вчити СЯ мусимо, мусимо звати більше, .як знаємо.
Одночасно слїдити :мемо Мі1РСи.я:н. Дехто з нас стане шиіо-

-103ШІ)[. А )І:1рсшшам треиа просто до часу ЗХО;J,lІТlI з дороги,
ЩОUІІ НІЮВІІІ[.:Ш (':1, що де думаємо стаТlI їх Щ'JЮГі1:МП. ВОІШ
і"ТР,[їl't'ІІ'l'НЇ, .ІІI<І1О1'!> все, що треба, не будуть uтж(' lIОЛЮВі1ТИ
ІІа ТіІ[mх -

[10 ЇХ ду.мцї -.непшідливпх червіші[J, ш.: мп.

'ГУТ Щ)'J'ІІЛ(:РПСТ задержав ск і ПОІ\Ш1В спою брунатну ру
"У :МРІІЇ ІІа llлсчі.

-

А 'l'[!М'шсом заберемо ШІ дО науки. І прошу, уявіl1> ео

(jj ІІРll1\lіром таку ІИТуІ\У: Одного ДНЯ ШІХОДПТЬ нагло ЧОТПрlI,

JШТІ, {jОСІШХ l\ШІІШП З палючШl промінєм, але без l\Iарспяп.

~~iI~[i~'l'Ь .J\IарсІІЯН заняли :м.ісце під JШЛШІШШП .1Подn! УЯЕіть
('О(lі Н<ІС. людяй на т~ких :машшшх. Але Марсиmш спостері
гають шдстyn, посшmають отже Ш1ЖRО ДІІШУЧП, З вптєм дО

]ІІІШПХ :машин. Але що ДЇЄl1, СЯ? В І\ОіБдіі1: з їх Мi.lШlIП щоеь

шшсутс.... ВОНИ направляють Мtl.ПШIlП, але наш теп.'ІЯНПЙ
IlРО?fіпь змітає їх з лпця землї і

-

чоловlli. стає ОПЯТЬ паном

CbВITn.

Буйна фантазпя аРl1Jлєрпстtl, топ П~ШІОстп і вЇДВ:1ГИ 0володїлп мною ДО рештп. Без хитапь повірив он ЙОГО пророц
твам щодо долї людства і в можлпвїсть переве,J;еня ТtШОГО
ШІЯну в жптє.

В тшшй спосіб ве.1JП .11Ш ба.'1ачку ЦЇJШЙ ра пок. а потім ви
повзлп з J~оrчів, розгшшулп ся по ОІ\ОЛПЦИ~ чн нема де Мар
спян і побігли xymo до хатп па nYl1ІеЙСЬІ\іJlI згірю, де табо
рував мііі тоnарпш. В НПВНJщї сього дому ПОJШЗ<.1В :мепї ту
пель, якИІ'і він зачав кош1.ТП, щоб дістатп СЯ дО головного
JIутпеJЇСLКОГО шшалу. 3і здипошшєм завважив я, що він за
'J)J;[,ДСШ) роботи

-

.як віп сам ПРП3ІШП ся

-

ВIIRопав ледви

десять ярдів. Се трохи отверезило :мене, бо тут побачив я пї
лу нропасть між його :ьrpішш і ДЇЛa1lШ. Я вш{опав би таку дУ
ру за однн день. Та проте працював я з ним до полудня. Ви
Ішнану землю смадали :ми на тачки і висипали в кухни.
По одногодинній працї зачав я застановляти ся над віддале
нєм, яке ДЇЛJI.1ІО нас від каналу. Я взага.лї су:мнївав СК, чи ми
копаємо в потрібні:м напрямі. Рівночасно прпйшло менї на
думку питанє, по що взагалї :ми копаємо довгий тунель, ко
ли до каналу можна дістати CJI просто з улицї з одного входу,
призначеного Д.JШ каналїзаційної С.1ІУжби . .я роздумував над

сими сумпїва}ш, .як артилерпст перестав копати і глянув на
мене.

- Кріпко працюсмо - скззав і поклав лопату під стї
ною. :Може~ю на часОІ\. відпочати. А зрештою пора вже ви
глянути даХО1tI, щоб розглянути околицю .

.я спротивив С.Н, впевняючи, що треба енерrічно пра
цювати. По малій суперечцї признав менї Р<1ЦІІЮ і забрав ся
,до роботи.

Тут нагло здивувала :мене одна думка. Я перестав lюпа
ти. Артилерпст пішов за :моїм прmr.iром.
- Чому - запитав .я - ви проходжували ся НПНЇ ра-

. но

ПО долинї, за}[ість тут працювати?

І

Щоб відітхнути сьвіжим воздухом. Я мав намір вер
нути, а до того в ночи безпечнїйше працювати.

-

А поспіх?
Але-ж людина не може вічно-працювати!
сї слова кинули властиве сьвітло на мого товариша!
Він держав лопату в руцї, але до працї не брав ся.
- Мусимо вийти на звіди - намагав ся - бо Марсня

-

ни :можуть надійти, почують нас і нечайно нападуть .

.я не противив ся довше. :Ми вийшли на етрих, видраН<l
оІШ ся по драбинї до отвору в дасї і ПОГЛЯНУЛИ на двір. Нігде
не бачили 1tШ Марсиян. Тому безпечно сїли ми на даху.
Гущавина дерев і корчів заривала бі:rrьшу часть ПУТ
ней, а поза нею розлягав ся вид на ріку, вкриту ,,'шрвоним
зїлем" і на рівнину, ВІtриту филями брудної води. Ще даль

ше бачили ии ~~би.густого Д~MY. ДИМ і густа мраЮl, ЗаІ\РИ
вали овид в ШВНlЧlПМ наnpшп.

:Ми зійшли знов до ПИВНИЦЇ, але нї.хто з пас не мав вже
охоти до працї. Артилерист запропонував обід, на що я ра
до згодив ся. 3'їли ми консерви, наІІИЛП ся вина. Мій това
риш став нагло незвичайно щедрим і подав менї знамениті
цш'ара, які він в TTh! домі знаїІІПОВ. :Ми закуршІИ і оптимізм
артилериста розгорш ся.

- Ваш ПРИХід пане - сказав
святом. Я маю в nивници шампан ...

-

є для мене ве.'1ИІШМ
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При працї

-

перебив я

-

краще nДІШО.:ШТИ ся .,j'J-

дою.

- Ні, нї! Я прпймаю ІШНЇ дорогого ГOCT~I. J\rусшю ВШІИ
ТН ша:мшша! Ах, Боже! Ще тільки працї ІІРред J1а.МІІ! Від
Jlї1ШСАЮ троха, наберемо СШ!. Подивіть СЯ ті.llЬ1Ш ІІа :мої на
()lЮПЇЛЇ РУІШ.
Прш1ЇС шампанське впно і заПРОІІонував гру в картп.

Дпвна душа! Не зважаючи на небезпеІ~У загладп .1JЮJ;
- ми

ства, без нїякої надії па будуче, крім страllШОЇ смеРТІІ

:JtlСЇ.ш над ПОl\[альованшш КУСИИКПl\Ш тектури з правдивою

РО3ІШliIШо. По Ішртах прийшла черга на шпхп. Ваю 11: вечер
lшс!ав а 1ІШ ще залюБІШ граШk Вез уваги на небезпеку З:1СЬШ1'ПЛІІ МИ .1Jямпу.

У:мучені грою, З'Ї.7J1I мп вечерю, мій товарпш шшпв реш
ту ша:мпа.на і 1'tШ 3І.шуршш знов цпrара. Артплєрист не був
вже енерrіЧНПl\I відродптеле:и людства, ЯКІШ Я ще раЮШ1\l ІЇо
го застав. Правда, він ще все оптпміСТІІЧПО дивпв ся В бу
дучніСТЬ, але сей оптиміЗl\{ не був вже аІtТИШШМ тіЛЬІШ 3ШІ
чаіЇшшп :мріillШ.

Я пішов па гору і поглянув в СТИЮНУ дол:пнп ЛJ.OНДШШ.
Півпічні горби стояJПI в пітьмі. Недалеко І~іпсіиrтон ЯСІІїла
лупа пожежі, з ~шої часами стріляв сніп ЯРІ\Оl'О полумя і зни
кав серед темно - блаr..итного неба. Решта ОІюлнцї була тем

на. В~зше мене залягло дивне, ф~сфоричне, ~лїдо
не сьщтло, що дрожало при ПОДУВІ легкого

-

фі?лет

НІчного

штру.

3разу я не розумів, відкіль воно взялось, та кінець кінцїв я
зрозумів, що видає його "червоне зїлє." Сконстатованя се
го факту збудпло в менї 3НОВ дрімуче почутє страху і поди
ву. Я глянув на :Марса. Червоний, виразний сьвітив далеко

··u

..,

на захщпш стор ош неоn

.•

Довго ще спдїв я на даху, роздумуючи над дивmnm по
дїями дня, від горячої північної молитви аж до бітеної гри
в карти. В 1І[енї заворушила ся відраза до самого себе . .я YJf
БуВ цm'apo. :Моя легкодупrnість стояла передімною в повній
величинї. :Мене гризла совість, я почував себезрадни:кои
жінки і к.ревних та порішив покинути артелсриста, і піm в
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l\fаРСПЯІJII і ~IOї 3IШІ\tші.
Я ще буп НІ), дacї~ Ш~ llі:шшї місяць пояnтш СП І1і1 небі.
УІІІ.
В мертвім Л ЬОНДОНЇ.

Я попращап сп

3 аРТІшврпстом

і зiiJшоп В до.шпу. ІЬ

:мостї розросло сп "червоне зї.'1С" т:ш СПЛhНО, що пемоil\.ШВО
було через :міст lIСРСПТІІ. В ДШП.:Іrх 1!Іісцих ~Ю:!іНи. було З<lпва
ЖПТІІ блїді ІШТІІа зарази, .шш ППЩIlла ::JЇ.1G.

На СІ"РУТЇ СТСіЮШ, що йде до зедїшшчої етациї Путней,
побачип я чодопіІш. Він ~lСіІШП. Був чорний, Ш~ ІШ:\Ііняр, під
чорного 1I0РО~'У, ЖИВllЙ, аде таІШlllIШШЙ, що Іірім ПРOl\.7!Яl'ь
і лайок на мене, більше нїчого я не почув від него. Я радо
був бп ПрИ І1ЇМ остав, КОШІ-б не брутальність, ЯШl маЛЮШ1лась на його J1IЩІІ.

Цїлу дорогу, від :моста до горп, покрив чорнпи порох.
Особлпво-ж В Фулгем верства сього пороху була доволі гру
ба. На улшщх царпла. гробопа тиипша, що переli~ШШ1 .:мене
страхом. В ОДІІііі пека РНП знайшов я ірОХИ твердого хлїба,
Ішасного, сплїснїлого, ПЛС я з'їв JЇoгo. Да.lьше В папрямі
rpiн не було. вже чорпого пороху, але т:ІЇлп там ще дО~ш.
Шум пожеіІіі серед гробової ТllIIШІШ пчппR.tm моііому серцю
дивну полекшу.

В Бромитон подибав я знов чорппіі порох і :rIЮДСЬІ\і тру
ІШ. Який тузпн їх лежав на дорозї, а всї ПОF.рпті ВСРСТІННО
чорпого.пороху, тому й облпча мерцїв не були страшні. Дс
.шПL"{ над'їли псп, а що трупи ВіКО Р03Іtлада."lИ СЯ. я ІІОЬІшrуп
їх скоро.

Де не ді'Йшов чорний порох, там УЛИЦЇ ВПГШІДНЛП Ш~ не
дїлею. Торговлї і ДОМИ за:ьrкнені, спущені віr.ОННІІЦї, всюди
пусто і ТІІХО. Де-не-де СЛЇДНО було PYI~Y грабіЖНПІ,ів - пере
важно при торговлях З їдою та питвом. В одній ювілєрській
торг~вди була вибита шиба, та злодїй не засрав нїчого, бо
золоті ланцушки і ГОДIIRНIlКи лежали на xiДНIIIty. Я ІЇ не схп
лив ся, щоб їх піднести. Дальше побачив я женщину в лах-

/
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ЗШІСаЛ(1 З І\ОЛЇН, була псрет.я:та і закровавлеиа; кров розли
лась ІЮ сїро - брупатній, старій спідницї. БjJШ пеї лежала

роаGиш фляпша від ша:мuансьн:ого впна. ЖеНll~IIJШ наче-б
.

··u

ІІ'!!

ДРШUJШ, В дшсности оула вже ТРУПОМ.

Чим дальше вхоДшз я в глуб столІЩЇ, тим біЛЬШ(1 царп
шt там ТИШІІна. Але не робила вона ще вражіня смеРТІІ, а
радше відроченя і впжидашr. В lіінсiпrтон не було анї чор
НОГО пороху, анї трупів. І там я почув, перІШіЙ раз в Льоп
дою, витв боввnx :машин Марсиян. Воно вразпло Jr1eHe ду
же мало.

-

ІОль-ля, юль-ля, юль-ля!

-

лунав у воздусї беЗI\О

нечно плаксивий, двотоннпй голос.

Коли я йшов уЛІЩЯШІ, що ведуть на північ, сей голос
був сильнїйШИЙ. На IlІІІІІИ..."Х: у.1ІІІЦЯХ приглymyвало його :ма
буть мури камениць . .я звернув на північ до зелїзнпх воріт
Гаиде - парку. Спершу я хотїв вдерти ся до до природничого
музея, щоби 3 ВJIСОІШХ його веж поглянути на цїлий паРІ\, а
ле сего пляну я не перевів, бо роздумав, що в випаДІI:У не

щастя лїІІШе сховати ся па землї. Тому IІUпов я дальше, у
лицею ЕІ\сгібіцпї. Палати ІЮ сїм і тім боцї сеї улицї були по
рожні, тихі, а відгомін мого ходу сильпо відбивав ся об їх
мури. Близько воріт парку подибав я перерваншЇ ОШlїбус і I\l
стЯІ~ коня. .я задеРіІШВ ся на ХВИЛІІНУ IlрИ сШ загадцї. Rви-.
лїнв - витв ставало щораз сильнїйшпм, але я нїчого не доба
чував понад верхами домів, що стояли на північній сторонї
парку, крім хмаринки легхого диму.
- ІОль-ля, юль-ля, юль-JШ! - безвпину квилїв жаліб
ний голос. Тепер виглядало, що походить він зі сторони пар
ку Регента. Голос подїлав на мене таl\ погано, пригноблюю
чо, що.я зараз втратив ВСЮ відвагу, .яка мене досї шддержу
вала . .я почув страшенне умученв, біль ніг, голод і спрагу.
Було вже сполудн.я, коли .я минув Мармарові ворота і
ввійшов па улицю Оксфорд. тут знова чорний порох і .1ІІОд

ські трупи! 3 ПИВJщць чути було прикру БОНЬ. ПО довгих 3У
силях пощастило меш влісти до одного шинку. Коли я паїв
ся і заспокоїв спрагу, я так ослаб, що, пе дy1rшючи довго, ки

-108 нув СЯ ІШ софу за буфето}[ і зараз заснув TBCP~[ СНОМ.
Пробудив с.я:, те нечері.il:О.
- ІО.1Ь-.'1Я, ЮЛЬ-Л5J, юль-ля! - заєдно лупало у во:цуеї.

Я забрав з буфе'l'У l\іЛЬІШ біткоптів, спра і иrпuш в да.7J.Ь
шшЇ похід. І{вшІЇш: роаеТРОЮВil.'lО мене, вра:БLI.l0 ДУіlЮ

JIС

ПР.lIGШЮ, нервувало .аЛО цїкuвіr.ть і охота, що воно ТаІ{С і
3R1ДІШ, переМОГЛІІ страх.

Я дійшов ВІ\іІЩН ДО ІШІЖУ Per'PHТi1 і В.lаспо D Хlш.lї, ІШ
~lП Я впйшов а )".'ІІЩЇ ВеІ,СР, пuбачпв перед сuбою понад ВСР
ховіl'ТЄ.l\І дерев, на еНОJ{ЇЙнім фОНЇ неба, що ще 3 заходу сон
ця БУ~lО зарожевлене, спльвеТJ{У боєвої ]ш.'tшшш l\Iарси:яп,
СТОЯ~lа на 1.[їс.цп без рр:у і шшву.'1ї.'1а - а.'Іе ПРНЧИІІІІ витя я
не 1.IІГ ЗРОЗУ1ІПТП.

Нечайно ЗUI'LlВШШ пес. Пес, з ВСЛШШМ пrnаТОl\I зогни-

.1101'0,

l{ровавоl'О мяса,

1"!'8

011'

ПРОСТО па

l\ICIIei <l

••

за ШІМ гнала ЦІ-

ла. череда ПШШІХ псів. Побuчппшп мепе, СЩ)~ТПВ в біl~, нена
че бояп сн, щоб і я не НРН.Jy(пш сн ДО череди його ПРОТІІВНИ
l\ів. 3а шш пїГШ1.'l<l цї.111 череда а га.вш.шє BТIL'{ДO. І ЗНОВ 1\10н:отонне: юдь-ля, Ю.1Ь-.1Я, ЮЛЬ-.1)Я! заГО~ЮІІЇдu над пар
ІЮМ.

В ПО.'10ВІІІІЇ ДОРОl'п до стnцпї Ст. ДіІ,ОН Вуд :завважав Я
І-ЮВПЙ слїд ~Іарсшш; роаuпту під"ручпу :машпну. Спершу ;~y
J;ШВ я, що се розва.1епнії ДЇ!І серед )'шщї. Щойно підійшов
шп до звалища, пеРШ\ОНl1В ся, н що воно TaKt> ДЇІЇСНО.

Щу

па.1ЬЦЇ дежа..'І1І погнуті, розбпті, покручені серед ШШІІІХ }Іе
таЛЇЧІШХ частин машпни. ПерсДІШ часть розuита на прах.
Очевидно, посувада ся наос.'1ЇП, удари.:rш цїлою еплоІО об мур
і розбила ся. Але що стало ся з l\ІЩ)СПЯШ1ШІ~ щО І\ермували

пею? Про се довідав ся аж піЗIlїйше, а тепер наступила та

ка те1.[іпь, що не міг я добаЧJmІ анї КРОВИ на румовищах анї
роздертого тїла Марсnянина.
Се все ЗДІІвувадо мене чщшло. Я волік ся дадьше на у
згірє Прімрозе. Тут, далеко перед собою, в пар&у, бідя зоо
льоІ'ічного огорода, побачив я другу боєву :м:аШИIlУ. Стояла,
Н& перша, без руху, :мовчазна. Недалеч&о від неї розростало
ся "червоне зїлє", та губчастою масою загачувало парковий
канал.

-109 I\ОЛІІ Н ВСТУlIПВ на .міст, па канал'ї, ~ІОпотошші1 301ЇR: ЮЛЬ-ЛН, ІОЛЬ-ЛЯ, юль-дя! - замuВІ", наг.1О, як бп врубав. А
ТІІШIШil, ШШ Шll'~lО ШIС1J'IlШШ"

враШІжt мене, як удар 1'1Ю~I1'.

Сїрі ДШШ і дереВі! потаІІаШІ в тс:мнотї. Ніч, матн ~Tpa
ху і 'J'аСШІІI'IOСТІІ, СПОВШІа ПОВОЛІІ все ІШВКРУГИ. Як ДUШ'О ще

лунало 111І1'6 1\[арсІШН, Льопдоп ще немuв-би жпв
ОДJIIЩ махом Ні1СТУlшла зміJШ. ЩОСЬ урва.ло ся аllillO, що

і на

-

101 'J'ШIlшra

:r.IiCTO

ТСНОР
сам но
налягда. прикра 1'ИllШна. Нїщо ... тіЛІ)

-

.

.!Іьондон СТОЯВ 5Ш оппр. То}ші віlша домів впгдядали
lЮlIitl1С очні я:r.ш в труllЯЧИХ годовах., В :r.юш уяві виростали
IІОНІІДІІмі неПРІІЯтелї, щО ЩЖДЬКИ, :МОВЧі13ПО підсуваДІІ ся дО
монс. Мене наповншІО почуте безіменного страху, гроза по
ред власною відвагою. Улпця, ЩО СТОЯ.'Нl передімпою, почор
ІІЇ.ТШ, .як від СМОЛИ. Під МОЇШІ ногаМІІ побаЧIІВ я тїдО, скорче
но II C~lepТНIIX судорогах. Се подїлало на мене тю.. , що я за
вернув і побіг в сторону Itідборн. Вуло вже по півночи, яи;
я задсржав ся умученшї в будцї звощиків. Фізичне уто:млсне
прпдбало менї зиова відваги, бо вже на зорях я вийшов з буд

ЮІ і сшжійнпй на серцї пішов в сторону парІ'У Регента. Та
зuU.71УДПВ я серед у.:ШЦЬ, а ВllЙШОВШП JШ ШІІРОЮІЙ бульвар,
ІІОUПЧПП в блїдїм раннім сьвітлї на узгірю Прімрозе трету ма
mшrу l\Іарсшш, НСПОРУШНУ, НІ,. дві JIоперсдні.
В мепї зродпла сл дивна ріШУІІість. Най умру, але ДЇЙДУ
ДО споєї меТІІ, переІtOНаІО ся, що се псе ЗНі1ЧПТЬ. я: пішов
сьміло нросто ІШ веЛlIта. В :міру, як я під.-"\:оДІІВ блпзше пьо
го, ДСІП)~тапап щорuз яснїі"'rшиИ і вкінцп я добачив на фоні
блїдого пеба~ стадо чорнпх ПТІІЦЬ, ЩО І\РУЖ.'lШШ ІЮдО RОЛПі1ка l\ШШПIІП. М0Є серце зltСТУШ1ЛО СIlЛЬПО і я Х)'ТІЮ побіг
здопж бульвару.

"Червоне аїде" ПОБ.рнло терасу сп. Едмунда, але .я пе
рейшоп через ш,ого та й через гучний потїк води, що йшла

3 водопроводного

заведеня па y.JПЩЮ .Альберта і ще заки зій
тло сонце, .я був вже на трі1вах узгіря. Ве.7ІИКі вали землї, на
сипані навкруги вершка горба, становиди найбільшу крі
пость , .яку тут МарсIlЯНИ побудували. Поза вадами підносив
с.н до неба тонесенький пасок диму. По )'збічю перебігла ско

-110 ро соUю.n і пропала в ;:І;ОJШНЇ. дYМRa, що зродила ся нагло у
мопо, ст.шала що-раз більше правдоподібпою.

O.rpaxy

я не

чув. Противно, .я тремтів з таєної радости і продпра.в ся в го
ру до нерухомої потвори. 3 його колпака звисали брунатні
шматки тіла, .яке І~ЛІОlзало і роздпралu гаЙВороие.

Кінець-кіlЩЇВ н вилїз на вал і заглянув до середини крі
пости.

Був се вслшшІЇ простір, засїянпІЇ :мапшнамп, стосами
матері.я:лів і ДИВШl.iШІ схоронпщ:.нш. Посеред :ни."'{ лсашлп дехто на псреверниних воєнни..~ :машинах, де-хто па своїм

місци в підручних машинах, ШІші ,ще пе штивні і тихі, по
котом на землї - Марсиян без житлІ Лежали убиті неДУГ0
творпими бактериями, па які їх орrаlIЇЗМ не шrШ реа:І'увати.

Убиті так, як їх "червоне зїлє." Убиті тоді, як люди не :мали
вже нїшшх средств оборонп проти них. Убиті сотворінями,
наи:мепьІІІШ:ІИ зі ВСіХ, юсі Бог в своШ :мудрости поселпв на
землі.

Богато ЛЮДИН було-6 предвидїло, щ(). так скінчитп ся
МУСИТЬ, КОJш-б страх і нещастє пе прите:мнп.;ш були їх розу

му. Бо з недугами зжило ся людство від непамятних часів і
розвинуло в собі відпорну силу. Тому нїякіІ1неДУзj" не піддає
:мо сл без боротьбп, а деш~і не мають, HЇ~IКOГO впливу шt наш
орrанїзм. Але на Марсї нема недуготворпих бактершl, тому
з хвилею .ак його :мemкaнцї прийшли на землю, КОЛІІзачали

на ній їсти і пити - наші мікроскопійні союзнmш забрали
ся. дО праці над знищеиє:м наїзників. Сього не мож було оми
нути. Коштом білїона небіщиків чоловік набув право розмио
жувати сл на земли і належпть вона до нього, забезпечена
проти наїздників. І коли-б Марсшmи мали ще дес.я:ть разів
більшу силу, то ще й тоді не змогли-би видерти зем.лї чолові
кови. Бо чоловік не даром жиє і умирає.
Я стояв, споглядаючи в глибину крinости, а :моє серце
забило радісно. Сонце зійшло на овид і кинуло на сьвіт свої
благотворні, теші про:мінї. В кріпости було ще темно. Могу
чі :машини, такі чудові і великі, сильні і СКО:мплїRованї, такі
не"зе:мські ізза своїх дивовижних фор:м, виростали .я:R опирі

з сірого су:мерку на сьвітло сонця:. Десь за ними стадо собак
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СТШJJI<t .l\ШШПШ1 ДО .J1їшпя :з В('ЛШаІl\Ш JLРПЛМІIlI, 5ШОІО Марси
шш lI}>ОUУШlJШ щастя в наші'й атмосфері, густїдшіі:і, ~Ш в їх

llіТ'lIПІЇ, І\ОJШ песподївано :заглянула їм в очи смеl)ТЬ.
Над головою почув я 1\.раІ{,анє, :звернув очи на ВОЄННУ
мапшну, непорушпу, безспльну, на червоні І\.уснї тїла, що
;ШIlС<1ЛО :з неї, та КУСІІПЮ1.llШ ШlДі1ЛО на :землю.

На долинї стояли - ОІLружені стадом ПТІЩЬ - дві боє
ві .l\шпшнп, які Я вчеР<1 б<1ЧПП. ОДIIIl ~ІаРСШIlШН жпв, очепи
ДІЮ, найдовше і безуспішно до .кіпцп б.lJагав ПШІОЧП своїх то

ll~tРІШІів. Тепер обі трпніжні в.ежі, непшідлпві вже і безсиль
ш, ПОЛПСКУВ<1ШІ в яснпх промшях СХОДllЧОГО СОШЩ.

Навкругп кріпостн, спасена ЧУДОМ від вічної :загибел:ї
розляга.'Ш ся матїр городів сьnіта. Хто бачцв Лондон, ослu
пений темНІШ покриnало:м диму, сему нелешо уявпти собі
l\расу сего лїса палат і домів в яснім сьвітлї раИЇІІІНОГО сон
ЦЯ.

Я довго дпвив ся на столицю, на сей лябірІШТ церков,
палат, фабршt, огородів, парків, ШІОЩ і домів - :заДУМ<1!ШЙ
і СПОІ\іЙнІ1Й. Але як подумав над 'ВеЛИRі1НСЬІ.. ОЮ працею при
збудовапо сего міста і над :загальНІШ ЗШІщеиє.м, яке йому
грозпло, J\ОЛП уявив собі, що небезпеІШ пже .lIШнула, щО JПО
дП і ДU.1ІІ,ше тут .будуть жити і що дороге .для :мене місто вер
не знов ДО жптя

. трохи

1СlIЛИ -

Я почув таек раДІСне зворушенє, що

ІЮ :заплакав.

Мука мппула. Ще тої днини зачне ся ліченє ран. Люди,
ІЮТl)і СШ1СЛІІ ся і ро:збрплись по краю - без прові.vшків, без
права, поживп, як вівці бе:з пастуха - і ті, ЩО YTiKm за мо
ре, повернуть і жnnчпк житя :зачпе битп щораз жпвшmе на у
лицях, тепер безюоднпх, знопа Biдi;weТb ся на мертвих пло
шах! Я підніс РУЮІ до гори і горячо подакував Всевппmьо
.ІІІУ

...

- 3а рік - сказав я в душі - за рік, все забудеn. ся.
І тоді з npигноблюІОЧОЮ силою :заволоділа мною думка
про жінку, про себе, про давне ЖИТЄ, котре БУJ10 повне надій,
про житє, з ЯКИМ, як Meuї здавало ся, я розпращаЕ ся ВіКе на

вти.
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А ось наЙДИІшїйша подїя в цїлім оповіданю. А хто зна,
може і не так дивна, шt СПОВИ:ДНО виглядала-б. Памятаю лсно

.

1 Вllразно

~

..

все, що н РОUlШ сего дня, аж до хвшп, lі,ОЛII Л стояв

на УЗl'ірю Прімро:зс і простяг зворушепий РУІШ дО неба. Ш,О
потім ДЇЯJ10 ся - ІЮ т.а~ІЛЮ ...
Три днї ПРО.'ІС;ЮШ я без сьвідомосТІІ. Щойно опісля до
відав еля, що ПС перпшІЇ я відкрив невдачу l\1арспяп. 3роби
JШ ее вже передішюю, шшередного вечора, такі ВОЛОІПІТП як
л. ОДИН з ШІХ - ЯІ~ пізнїІ1ше ПШШШIO ся - п\)біг.з тою піс.т
кою Сапт 3Іартен .'1<:: l~paH,]; і там (~K я відпочrшав в будці
звощш\ів) Бпслав Te.;Icrpil}IY до Па!рпжа В ОДНУ мпть р<.щіс
на вісша оБДСТJ'ла цїду землю. Тпсячі 1Ііст, що пережrшали
на'іічорнїйші спо,;:фmшш, занснїлп ілюмішщпямп, ВіСТІ\.а дій
ПLіШ також до <.шrлїliСЬІ\ТІХ :міст і народ пОКIJДа.в працю, щоб
СТНСПУТll собі вааїмно И'IШ. ТовШІ всїда.ш до зслїзничих ВО
зів і їхали ДО .:Іьш-цону. Церковні Д3ВОНІІ, що запїмі.Ш були
через два ТШІШЇ, прпдучшш СЯ до загальної радости і неза_довго цїла Анrлїп паповпепа була радісншш ЗВУІШШІ дзво
нів. По всїх стежшшх І\раю бігли худі, нечесані наІ"олесни
БП і віщупалп зрезпrнованrш втїка Чa:t\І радісну новину про
загибіль l\fарспян. А канадом Ля l\{анш, lрлядським морем,
niЩІіЧНШІ, АтдянтпІЇеькпм ОІ\еаном пошшло :збіже до Ан
r'лїі. Впглядало, що всї кораблї сьвіта пливуть до Льондона.

Про се все Я ие знав тодї ще нїчого. Я блукав по містї
без сьвідо:мосТІІ. Щойно третого ДНЯ пригорнули :мене добрі
ЛЮДИ. ВОНИ плакали і кричали:
ОсташшІЇ ЖИВІШ чоловік, гурра! ОСТПНІШЙ живий чоло
вік.

Хоча мали власнУ журбу, заопікувалил ся сї Jlюди моє
Ю долею, дали менї приют, а як Я відзискав сьвідомість, по
відомили :мене дуже обережно про ДОЛЮ, яка стрінула Лєдер

r'ед. Отсе, другого дня мойого полону, появив СЯ там Марси
mmн і знищив :місточко З иеnmанцн:ми. Просто змів його 3
лиця зе?tIЛЇ і то без нїякої провокациї, словно так, як дитина
нищить :муравлиско.
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Оетав я самітною людиною, та проте добрі .і'пОди дали :ме

І1Ї опіІ~'У, Я був ЛИХИЙ, знервований, але вони терпів. .я про
був у IIiL\: чотnрп днї. Весь сей час в :моїй душі росло і крin

ІШ1,ЛО ІІ~опиеане бажанє зайти до мого заТИШНОГJ пом:ешка
ШІ, яке тепер видало ся :МСПЇ, Ті1К1Ш ясним: і щаслпшІМ. Се

було нена'!е балшнє РО3Іюші пад ШІаСНШl нещаСТ6М. Дарма,
що CTapa.~ ся :мене УСІІОКОЇТП і відмовптn від м:ого наміру. Я

- прп3пttю СН 3 сльозаJ.Ш в очах,
сьвято обіцяв вернути, вийшов знов а на місто, що ще недав
lIопращав СЯ 3 ншш

но було Te:мiIe~ 6ез душі. На улпu,a...\: повно збігцїв. Вже отво

рено навіть І\іЛЬюt 'l'ОРГОВСЛЬ. З ПРПJlЮДНОЇ кернпцї ПЛИ.ln'
вода.

Всюдn було тіЛЬКИ шодий, за l)іжншrn роботами, що
здавало ся пеможливим, що бп богато 3 них упало жертвою

l\fарсиян. І\,О.7Ш я ПРИГJlЯНУВ ся їм б.і1Изше, 3<lвважав, що ма
ЛП жовту ш.іру, шпроко отворепі О'lИ і брудну, подерту одїж.
І{ОЛІІ-б не енерrія, радість і ДИІШ рішучість, що малювала
ся на їх лицях - :міг би я був думати, що богатий ЛЬОПДОІІ
пере:міпПБ ся в :м:істостарцїв жебраків. На всїх рогах у
ЛИЦЬ стояли ШTh.J'длі полїс:мени з біЛІІМИ віД3ІШІ\~Н\Ш. В пу
бличних домах роздали mб, що паспів від француського
правптельства.

Слїдів зnпщеня від Марсиян не подибав я богато, доки
пе заЙШов.я на улицю УельІ'тои. Там росло також "червоне
зїлє", що nнyло сл по С'fовпах моста Ватерльо. Зі стациї Ба
терш,о відходили безплатні поїзди для тих, що вертали до
:мів. Але горлчка повороту вже проминула, то:м:у й 'не було бо
гато люДИЙ. В возї зайшов я до порожної перед'ілки, сїв в ку
ті і схрестивши руки на груди, приглядав ся околици.
3довж звлїзничої лїнїі були самі невеселі картини. Вїм

бльдон потерпіло найбільше. Всї потоки і річки повні бут
"червоного зїля." 3а Вімбльдоном видніли горбки на місци,
де впав шестий цилїндер. На них повівала весело анrлїй
ська фл.ш'а та стояли громади цікавих лю,ций, npиглядаючи
ся роботі саперів.

Під BOKЇm'O:М не направили ще зелїзничого шляху, то
му я висїв на стациї Байфліт і пішов дальше піхотою до Мей
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я гузарів і де ШЩВП':'Ш ~H в часї бурі l\fарсиЯШІ. Тут,,{з цїкаво

стн, повернув а в біІ.і зпаіішов серед СП;ІеТЇВ "черU'оиого ЗЇ
ШІ" перевернений візОІ' і оБГРШltені кости коня, яіи.м я свого часу їхав.

І

ХВИЛЮ прпr.:rядав ся а в задумі сумній Ha~ї, опіс.1ІЯ

СІ~рутив пір; г~py ч,;рсз СОСІІОЕПЙ лїс і бродив чаrfМИ по шию
в "червонІМ 3)ЛЮ.

Вltінци ДО(ШП ся а

І

fJ;O

долу. Серце защщ\:іло,

а, про

мінь нпдП ЗLlграв ея на ЛІЩЇ. 'J\1 дщвra! Від дo~г :uіяло пуста
ром. Розбпті, отпорепі двері r;:олпuалп ся па завісах. В ВШ
II~ кабіиету попіпа.l:1, як перед '!'ІІМ, рож;та. lIолшшні ІtорИ
ДІ виглядали TaI~ само, ЛІ~ перед чотпрома ТИЖНП:МИ.

Я війmов до СЇІІИЙ. Хідник на сходах був брудний в шде упав .я пере:мокли:й до нитки в часї бурі, па:МЯТНОD
ночи катастрофи. Слїди заболочених ніг видно було всю
ДИ Я пішоп на гору. В кабінетї, па БЮРІ\У, лежав ще ар

. СЦИ,

куш моєї працї, ЛІ.у ПОІШНУВ Я пополудни,

коли

отворив

ся перший цш!їндер. Довго стояв я иад ~I, розду~ryЮЧИ
над подіями від того ДНЯ. Нечайnо долетів до ~ICHe люд
СЬІШЙ голос.

- Нема що _. говорив - Дім порожииЙ. Не було тут
НЇКОГО через весь час. Ти одна спасла ся. Ходи, па віщо
тут сто.ити і мучити ся.
Я затремтїв. Чи здїЙсmоІОТЬ сп мої надії?
Я скочтm до nіІша. На ДОЛІШЇ стояла ~roя а~іlП;а, блїда
).7.ІЇда, і вихудла, а ІШЛО иеї :мЩ сестрінець.
.я тут, я тут! Вачпл:а .... Не докінчила. ()tн:шпдпо 0СШtбла. Хопила е.и РУІ\ОІО за горло, захпта.ла ся, але 3tШИ
упала, я був вже на дo.mнї і трш:шn ті в обіймах.

.

-

ЕПІЛЬОГ.
:Менї остаєть ся .тї.ThІШ пожаЛЇТІІ над сим, що закш
ЧУЮЧИ своє оповіданє я не :можу НЇЧІШ ПРИЧИНИТИ СЯ до
розnлзаня богатьох питань, .икі и досї дишили ся невияс
ненlІМП. В однім ?!ІОЯ кншкка без СУ:АШЇВУ DlIRличе богато

критичних уваг. МОЯ специяльність

-

спекулятивна

фі-

-115льософія. Всї :мої відомости з порівнуючої фізіольоrії

uб

:межують С5І до двох-трох прочитаних :МНОГИХ ІШИЖОК; але

гіиотеза Корвера про причину наглої смерти l\Іарсиян БИ-

...

.~

даєть СЯ ся :меш на СТlЛЬКІІ правдопоДlОІ~ОІО,!До

....

11

:можна

УВіl~ати майже доказаною. На нїіі: я й оnпраЮСL у .МОЇМ

0-

IlОВlдашо.

На Бстшй BIIII8oДOIt пр<.tвдою Є, ЩО 3JIЇ в однім зі llСЇХ
трупів lVlарсияп, не найдеН0 нїшшх баК'(ерllЙ крім тих, які
є нам знані, тут на зеl\[ЛЇ. Ф::шт, що l\Iарспшш не хоршшли
своїх :мерцї:в і СЯ безціяльна ltIасова :масакра, показує·

ся,

що вони не :маЛІІ найменшого ПОНЯТЯ про процес гнитя. А
ле хоч .як близЬ1~М до пр<.tвдn є таке поясненє, то однак не
треба вважа.ти )10ГО доказа.ним.

Незнаний H<.tM також CltЛа.д чорного диму, яким Мар
синни убиваJШ з таким успіхом. 1'аl\ОЮ самою загаДІ{QЮ
JIИIIIИТЬ ся для нас також

[енератор

теп.іІЯНОГО

проміня.

По отрашних катастрофах в лябораторшх lllїнra і півден
ного IteHcilIrToHa, учені хеміки но хочуть вести дальших
дослїдів над ШL\I. Спеь."Тральна. аналїза. чорного порошку
вказує иа. присутність Б нім .якогось нового, незвісного
нам елементу і дуже :можливо, що сей е.1є:мепт Б злуці з а.р
r'aHOl\l ТВОРИТІ. склад, ЯЮlЙ в одній хвШІЇ дїлає убийчо на
яку будь зі СІ\Ла.довпх частий крови. Але все те лише недо
казані гіпотези і БОПИ ледви чи можуть зацїкавити читачів

для шшх написана С5І книжка. Темно-брунатну піну, що
плилtl. зі струсІО Темзи піСЛЯ зпищеня Шепертона, не ДОСЛl
ДЖ. :110 ІЗ своїи часї а. тепер її вже нема бі~"Т(ьше .
.н згадував вже про розультати ана.то:м:ічlПL.'{ дослїдів
над трупами Марсиян, на скільки се оказало ся :МОЖЛИВІШ,
бо го.10дпі псп не lIощадилп анї одного трупа. 3решт()ю,
правдоподібно всї:м знаний є величавllЙ, непопсований ек
зеl'lШ.'1ЯР Марсиянина в сniрітусї, що переховуєть ся в ПР-П
ІЮдmIЧО - Історичнім Музею. Що тичить С5І будови ТЇла.
l\Iарслян і фізіольоr'i.чних функций їх орrанїзму, то вонн

пре.J;став.JШЮТЬ JlИШе чисто науковИЙ інтерес.

Далеко важнї'Йтпии є питанє про :можливість нового на
їзду Марсиян. На :мою душ\у, на сю сторону справи зв ер-

.
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fШiRДIW поворото)[ планети

Марса н НО.,ютенє ПРОТJIета.ІШеІІЯ }ІОіІша надїяти сн зі сторо
ни .М аРСПШI (TaI~e G ПрШШІ1МНЇ }Іов особисте переконанв)
ЗJІОВЛШШ ЇХ хороби. На всmшІ1 ВІШUДОК треба бути на се при
ГOTonaнnм. 3дaєТl> Шl менї, що мож.JПШО GУJIоб 0знаqити по
ложеш: гармат, з ШШХ пони стріляють иа зем.JllО і постійио у
nажати на сю частппу пданетп, аби даЛІ.ІlIИЙ напад не аа··
Clючпв пас несподїnапо.

Перший їх ЦІІ.і1ЇІІДСР МОЖС знищnти наша артилєрин а
бо динаміт ,ще заЮІ піп nетпГIlС ()СТІІГПУТП. l\fОif:иа в такий
спосіб не допустити їх вийти па аемлю, або иереетрLJIЯТИ їх

всїх З гармат, скоро тL1JЬКИ отворить СЯ ЦIJлїндер. Думаю,
що невдача першої проби підбила їм ПСЯl'у охоту пробувати
дальше. Д~rже :щ)жливо, що вони ІЇ так дпвлять ся на се.

ЛвссінГ уарІ'умептував Дуже добре :щогад, що Марсия
JIИ прибули вже па ІІЛапету Вепера. Перед сеШІ місяцями

Марс і Вепера були на одній лїнії з сонце,м, значпТl>, Марс
стояв на лїнїі протпста.вденя ДЛЯ ГJшдача з планети Бенус.
В сш самім часї на неосьвітлені:й части ШІанетп появила ся
дивпа сьвіТ.1JЯНа 1I.JIЯМ<l., вужиковатої форми, а одночасно від
І\РИ'l'О на фотографії Марса, тешту плям:ку Ті.Н\О;К ВУЖІІкова
ту. ДосІІТЬ порівнаm рИСУШШ обох, eIL'X: ШІШІ, щоби переІЮ
нати с.я про незвичайну їх схожість.
Байдуже, чи маємо сподїnатп ся ще одного наїзду 1\Іар
сиян, чи нї, наші щ)гляди на будучність мусять ;·пшчно амі

шгrи ся під ВlliШnО:М оnпсапих подїй:. Тепор ЮШЄl\Ш, щО годі
уважати нашу плапету за вїдм.еаачю тїло, Д('IIО,7ІОllі,~ ~шв без
lIечнпй ІІриют. 3давть ся менї, що не нереборщу, ІЮ.тІІІ Cltaжу,

що моя кншкка

значно

ПОШllршrн,

ОПНД людських ду

мок. 3а.ки впав перший цилїндер, загнлмІО панувала дум
ка, що лиш на нашім )ШЛСI'IЬКЇМ Г.1Jьобі у ЦЇдЇ)1 всесьвітнім:
просторі кипить житє. Нинї знаємо більше. Але ко.lШ Мар
сияни могли дістати ся на ІІЛанету Вепус,· то нема ПРИЧИНИ
думати, щоби не могли зробити сього також і JIЮДИ. Бо хто
:може нинї сказати, що :roдї, як постепенне

охолоджуванв

землі зробить дальше JIЮдське житє тут неможливим

-

чи

-
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'ІШТЄ, ш~е тут IlUI 3L\ IШ.Ш, ненсренессмо на посестру землї,
Вепvс! Чп lIобідпмо;;

·.М ушу llрІІЗШ1111 СЯ, ЩО ІЮДЇЇ і неОС:ШСІШ, які н 11ере

ЮШ, О~ТlШll,lШ в моїй душі UU.:ІЮ'Ю В'lУТС реаш'нациї і ІЮIlСВ
аОСТІІ. Сиджу в :моїм Ба6інстї і ШШІУ lIрП сьnітлї ЛЯШІІІ, і1JЩ
it l lY пагло, як ДОЛІІНУ під :мої~ш ВЇЮНШП, ЩО-ЙН{) поверш(;
'1;0 ,аштя, обгортає нове ПО.1У1Ш1 llожежі. Відчуваю порожпе
ІІУ і сум павкруГІІ себе. Виходжу на дирогу. Переїжджають
во;ш, хлопець від масарн Іш. віаБУ, віз llОВІШЙ гостий, робіт
Flик на колесї, дїтвора, що вертає зі Шl\ОЛП. Нечайно спови
B3t: їХ :мрака, НІІІШУТЬ ФОРМll і'я зауважую себе 3ІІОВ<1 в ТО
варпстві аРТИJІєрпста; ІЮЛОЧПl\lО СН CCPC;J; горячої і понурої
rшшши. Ночами стає менї перед ОЧШП\ чорний порох, що
вкриває мертві улицї, JШБрпвлепі ЛЮДСЬІ~і трупи підносяТJ.
ся :3 ОІ\ровавленого болота, пошматовані, обгрпжепі псами
і підходять до мсне 3 неаРО3y:t\lіЛИl\Ш звуш.ши, стають що
раз ДШШІі, блїдші, ОСУРУіIШЇІїші, Сl1Хlшні каРІшатури люд
СІ\ОСТИ. Буджу с,я в ЗПl\шім потї, утомлепиЙ.
Іду до Льондона. ПШІьні, роботящі ТОВІІИ сиують ея на
улпцї Флеч і Штрапд, ,як мурашки. Менї здаєть ся, що ~e
rілЬІШ примарп l\ШПУВШПНП, що навісТР.:ш УЛИЦї, які я ба
шв ІІЩЮіЮШl\Ш, :мертвшш; 3Д<1ЄТЬ СЯ, щО прпмари в завмер

лім :міетї, що ее удаване ;.китє в зr'аш)ванїаовапїм трупі.
І ДІШШІl\I Є, Дїйспо, станути на узгірю Прімрозе, як я
зробив перед П<lписанєм останної главп і бачити ее море

1J;OмiB, невиразне, блакитне серед ДИltlУ і мраки; обсервува

m ЛЮДПЙ, що JlРОХОДЖУІОТЬ ея серед зїльпиків узгіря і ОГЛЯ
lI;aIOTh боєву маmтшу Марсшш; прпслухупати ся гаморопи
розбавлених ДЇТОІі - і ПРJIГадаТJI еобі ceJЇ чае. коли глядїв
fI на се місто ,ясне і виразне, тверде і мертве назорях вели
ltOrO ДНЯ...

А найбільш дивним є держати в своїх руках руку жінки
і подума~, що )ш вважали себе взаїмно небinum:ами.
.

Гарна Історія о терпе
ливій Оnенї
ДоицІ А,птоиія, ТуреЦLкоrn цісаря :І RовстаJCrПИОПО.lЯ, котра JI.;!В
уратовавя ЧССIIО1'1І

l!I[pcr.;;n

CJI ;ll;ВОР:l" і щвr:тл і чсрез

22

:ваИАРУВВ.lВ по cni'rї і ПСРСIІОСП"8 Бсяхі вевпrОДll і lІУ'dtду

роItи

••

20ц

} IeleuiB Вl!ЛIИІ 80fU
і

Росийська

Революція

Збірхв пачерхів it\ ЖИТИ теllсріШllOrо ВilїСЬК8 і житя хозаRiв;
Іфовавн.х боїв пииlщипх дпїв і днів ІІІШУВШИІПІ.

Х ОЧІІІ

}UА І Н

Не ПОЖВ.ІІуЙте 50
atКy иа 169 сторів 3

ПРИ'lИІШ і ІІОЧВТВИ ре-

:ВО.lllOціl D РосіІ; Арешто-

:ваШІ :міпістрів;

их був

ший пап lIпхо;rай Рока

нов зрсзиtпував і ЯR DИ
пусКa.tп ;tюдий З визІІИЦЬ.
цт., а ип Dпш;!еко Вак сю веmчеsИ}' квв
ипоrо образками.

МандрІвки та пригоди Шляхтича 'ІванкІвського на ПОІЮ І

на морю. Сю UВПЖОЧКУ nx зачвете чптаТІI то не з)[ожете D
покпиути похи не поречитавте W, а що вж(' васиівте св. то
ве кож;rпво перох описати. Лкі то скіШві прnrl)Jl.И :ві. вав, ІЦо

чоrось пор;ібвоrо що ве ЧПТ8.lисьте в своІ)[ ~ШТЮ. 118 еторів в
оправі. Ціпа .................................... 5Оц

IuИJЬ і Же~lаи

Вже Зllrо.llОВОК показув,
що ее іІ інтересиа JШПж
ха

пере1l0Jl.еиа

вови
ДУПа

3

аиt;!.

ва ухраІпську.

•••••••••••••

-

50ц

в Н8ЛЇЛЮ рано ЗЇЛЕ копала.
НеЗDичайно івтересве і вайваюче оповЦаив. О. Кобиuвська 75~
Козацька Шмста. - Оиовір;авв в козацькоl старовини. - На·
писав Ан. Чаіиовський.............................. ЗОц.
ДвІ ДОlі. - Повісп. Д. Морр;овцв: •••••••••••••••••••••• З5ц.

,Ruska
848-850

Maїn

КпуЬатіа

Street,

Winnipeg,

Мап0

УКIВіНOJКі [лОВВJі. IBJMa~
і ПіВJJЧПИКИ
Хто не юмів rОDОРIІТП, ЧПТ:lТI1 або ппсати цо <lпtлІі/СLIШ, а хотів
би )lатп добру ]](}ш'! до ШIУКI1, нех:нї не :;;а.IУЄ пару центів
і І:УППТЬ собі

Великий Y'Rp.-АнrJIїЙсьItиЙ ToIYMa~
nі,і!; заrО.lОВRОlll

"ПРОВІДНИК"
а60 практичкиіі підруч~ик до вивчеНА ся аН(Jtійськоі мови 8
короткІм часі іі 6ез помочи учителя.
ПровіДJПIБ сеи обнпуав 272 сторін І\РУНУ 1jP,1JIfROrO формату а
обнпмав: РУСЬІ'У і (lиr.1їііську nllсану і друковану азбуку, .10rиу.
практИ'шу rра1lатпку, РО::!lОВОРИ па вс·які (,:lГНIЇ. rарниіі і ПОВ
нпїl Аш.llІИсько-Руськпїl і Русько-АШЛЇЙСЬКІ!іі Слоnар, подL1 часу мірп ваrи і т. д.

H;JBe

попраВJlене ОДИНОІlе вида'нє.

Щиа Провідпика $1.50, в по:rотиявіji ОПРЮIl 3 ЗО.10ТП)(П ВИТПсками •..•.••.•••..••••.•.••.••••••.••.••.••.•
$2.00
Товариш Украінсько-Ан(ліilський Тлумач до ПО'1атковоІ науки
:llІfлїііської ХОВП •••••••.••••••••••••••• о о • о •• о • •• 60ц.

Самоук ДО науки Украінськоі мови ДJlЯ АН(JlПіuів

"f ! Їш\іні!lll

(Se1f-Tangl1t

І..апguаgеs) ............................. 60ц.

СJlоваРllК ПОЯ'СПСШ[ ЧУЖІІХ та не др:е зрозу}[і.11!:t сзів

'"

о 30ц.

Киwен~ковий C~ocap АН(Jlійськоі І Українськоі мови 3 perl·
СТРОМо Цїн;~ ...••••••.... о о о ••• о о •. о .••. о о о ••• 1.50
Велики" Українсько-АНI'JIїйськиіі СJlовар. 1610 сторін, 70
сторіп lраШ\ТПІ\ІІ ;) ОІшсщrвм иождоrо Вllразу і вимови аШ.llІЙ
ськІІ:х CJ/i!! міцній Оllраві. о ...•. о о •.••.. о •.•• о о о •.•• о $2.00

CJlOBap ЧУЖІІХ С,lіи. "' Поверх 12,000 С.1ів '1}'л:оrо похо;цжеШl в
УираївсJ.I!Ї.JЇ мові ..•.••.. ' ....•••• о • о • о о .... о •• о •• о. $2.00
Українсьио·Ан(лїЙськиli Листlвки'llо ПіДРУЧШIК Д() ппсаШl ;кп
стів ПО украІпськu і ашлШськп. ЦІпа о о •. о •••• о о о • о о 75цо
В оправі о о • • • . • • • • • . . . • . . . . • • • . • • • . . • • . . • • • • • •• $1.00

RUSKA

848-850 Main St.

KNYНARNIA

Winnipeg,

Маn.
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·Іьан г;с у вя;ш;щї KOI!~T",lЦIЇ.

~

.

його житє, науиа і мученича смерть.

Е

Наколи хочете знати хто був Іван Гус, що він у-

t: чив і за що його

спалили на стосї паБУДLl'е сю доро

~ гоцївпу КІШЖку з якої довідавте ся про його благород
ну душу і силу вош, якої не зломили Ш1ТІІ аж до по
слїдпої хвилини його житя· Книжка :мав 10 роздїлів,
254 сторін 17 образків. В гарній твердій оправі. $1.50
Величезний образ І. Гуса перед КонсіЛОll[
$1.00

Ruska Knyharnia

848-850. М~in Street,
WIDDlpeg.

.

НаliновlііШllіі І наilпрантичніИWllil

PYCbMO-АНГЛїйСЬКИй ЛИСТІВНИК
або пі.l.ручиик АО писаRJI .lПгтіR • оБGХ 8ЗПКU руські. і
rdiciKix 11 еправах :JРОI(ПI:.1f)RПХ, торrоuеJЬИИХ і т. u.

....

а ваху.еВ611 взірцІв ріЖRИХ fРя;tовИх IlIIсыІ, приписiJI по.
ЩО,l;евпоrо zп..
KoвтpaKTill, оrО.10IllСПЬ. B~KC.1ill (П(I,'ів), ІІРВIJНПХ приписів що "0
IІИАаllаИIІ векехllІ, IІРППОllіl0К і дія.llЄКТів І'а,ічи \ РУСЬКІІХ ав
tlliсь.иж і т. в.

ТОВИЖ npallBJ еТ;11\8ТО (TOIIUI'oDCLКlIX ПРllписів)

.0

Отсеll пцручпик 8 ПРПЗR8"lеппfi ОСО';ІІІВ!)
,житиу Укр.
IвцЬ В КапаАЇ і Cr\OJI}"l8Bl'il держаП8Х ПіRнї·rпоІ А11СРОКИ, засто
совавий ,1;0 ПОТР.,!oS і JС.1<)8ПIІ [І ЖПТN. Т!))'О p"Jl.a .І11стіDПК •
конечно потріUНIІЙ JI.l1I )'J:J1:1іШ;У1І 11 кореСlltlндепніі (ппсам
стів 8 Апr.lУііrlЯІІIІ і ва Bi"DOpOT). УІ ОЖИВ м. Б. ЯевиПСІ>•••,

1.-

288 сторів: ЩRа о;\поrо прuхірuпка ••••.••••••.•••••• 75 ц.
В оправі аОЩТJ8 •••••••••••••••••••••••• .-......

.1.80

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ПОРАДНИК ДЛЯ ЗАЛЮБЛЕНИХ
.бо ІІК IlIIсатв lюбовпі JlIІСТИ і ПОУ'lеП8 ІІК ПОIlО,l;ПИСЬ І •• сl
хам, в AOJlaтxox J:юбовпиж вірщів, про_ов,

IllllОб. ЦУка

т.

••-

.вlа..

......................................

з5

в.

"-

ЛЮБОВНІ КАРТКИ а красипии УИРSШСЬКИIID Il)бо.....
lірщаllП,

12

mTYK

50

Ц.,

25

.штук

$1.00.

ПРОМОВИ І ДЕКЛRМАцlІ на хрестинах, ,аРУЧlІнах І в..

clllO.

ЦІна ОJf,иоrо прихірпика .•••.•••.•••.•.••••••••••

Буквар AJlЯ українських шкlА

10

ц.

.....••••••.••••••••••••••• 25

Чнтанка "ІІЯ пуб.1ИЧНИХ шкІл. Ч.

11 ......................зв
•••••••••••.••••••• 40

МвТОАlІчна rраматика 'українськоі мови

ІсторІІІ бlб:.іilиа. ~ обра3К8ХП ••••••••••••••••••••••••••• 51
Пишіть по K&Ta.lJoot КИIfЖОК _а aJ;pecy:

Ruska, Knyharnia
848-850

Маїn

Street

Winnipea,

Саиdа

І

кожани УПJіїнець повинен
~ИJаJН
ПРО СТАРІ ЧАСИ НА УКРАТНТ. Миха~J10 ГрvwеВСЬЮІИ.

8паМСПІІТО і ЩШСТУППО пnппсnпn коротка іетоnіll ~'ЩJIIЇІІП. ІІа
ппсав ІУ паіібі.lІ.ПІпіі ущJaїнсыіі іСТОРІІ", Щ''ТСВПR за укр.
спрапу, БУВIІІШЇ г.рофесор JlLRїDcыoroo увївеР<'I!ТСТУ
I\fпхаіі.10
І'рушеВСLIшіі. В КППЖОqц\ в 38 обраЗltїn і АЩIJIШ }'I:раШп. 144
сторів ;l;РУКУ.

Цша

-

...•.••.....•.•••••..•••.••... 40ц

ОБРАЗКИ З ГРОМАДЯНСЬКОГО І ПИСЬМЕНСЬКОГО
РОЗВИТКУ УКРАТНЦТВ

ІСТОРІЯ УКРАІни - PYC~'.
Написав Олександер Барвlнr."'lиl!

fеоrpафія Україпп

D

КППif(ОЧцj з 41 образкаМІІ. Rож)!піі сnі)[о
- Ніші •..... 40ц

)!пй Уltраінеш поnппсв звnтп за свііі l:раЙ.

ПЕТР" Й ДОВБУЩУКИ.
ПовІсть у ДВОХ чгстях, -

Написав Іван Франко.

Пре;l;стагзятп, ХТІ> БYJ! ll:ап Фраш:о пе потрібпо. lил його впав
пппї коn:)!а YKpaїnCЬKa )!птппа, так сауо ЯК i>t:11 Тараса ІПеВ1Jев
ка. Сг .цва імепа, що займають в украіпст.Rііі жітсратурі перші

:и:ісця. ~Петрії й Довбущукпс в ОДІШМ з пеРПIІІ1 більшпх ТІІорів

ФраВRа. У пізпііішпх ронах Фраlll:О псреГlППУП і пощшппп сеіі
твір. Хто ;шше Чllтав :,Пстріії й ДопБУЩУIШС, ПС )liг ПlПIІІ паlЮбувати ся.

Ціп'!.

-

..••...••.•....••........•........ 80ц
........................ 1.10

У гарпій ПОJlотпяпifi управі
БІЛЯ

МАШИНИ.

ОповІданє ВОJlодимира Винниченка.

ВОJlОДПШlР ВППППЧСIIRО в паііТ8J:ШОПП'l\ШПЙ YJ:paїBCLfUlii ппсь
кеввпк ппвІшпоrо часу, О;(ПП 3 ВСJlПТПЇВ JіТІ'Т,атурпого світа. В
оповідапю :.Бiu МаШПRПС npедстаВJяв вів ОДІІН депь 3 жптв: ро

бітвпків ХОJlО КО.10тw.пr па УкраІнL

-

Ціпа •••••••••••• 10ц

RUSKA KNYHARNIA

848-850

Маin

8t.

Winnipeg,

Мап.

ПОВі КНИЖКИ
ЛО напутн в Руській Книгарни:
Розбlilнин Кармелюк, в а-х частих .••••••••••••••.•••
Козацька пімста .••.•••.•••.•••.•••••••••••••.•••••..

$2.40
30 Ц

КНRЗЬ І Жебрак ••••••.•.••••.•••••••••.•.•••.•.••

О терпеливі"

" 40 ц.
Олені ..•...•..•.•••.•.•.••••.•.•.•••••• 20 Ц

НовнА зБІрник народних пІсень: Дум, ДУМ0!!, КОlІомиііон І пІ-

cellb

весільНІІХ....

. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •• 25

.НАША ДУМА«. ~'I:раУпсьхі шепІ ї!;зи хору ............
Унраінськиil спlванин .•••••••••••••••••••••••••••••••
В неділю рано зілє иопала...........................

Ц

$1.50
40 Ц
75

Ц

КиwеНКОВІІЙ Словарець, укр.-анrл. І анrл.- ~llp...... , , , , $1.50
ВеЛIIКИ~ уllрє.їнGы-АнrліііськlIйй Словар 164і) сторін .••. $2.00
Русалма. ОJl,Н:і,lаш: .. оо.оо . . . . оо . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ц
ОповІданє з вІйськового жllтя .........

• ............... 15

ц

Шовченно ІіІого Украіна ............................

20

Словарик ЧУЖІІХ слІв •.•••••••••••••••••••••••••••••••

30

Ц

10
пІсні ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25

Ц

НаціональнІ вІдносини в БельrП .......................
РобіТНllчl

ПІсні РекрутськІ ....................................

fI ід шумом МЛИНСЬКИХ коліс, або Флюwі БІОТЬ.
IІIIІІlІі"allІІ
'І" 'І

Т. РIlШПЮ'IШ

-

20

Ц

ц
ц

Ч)'~ерпацьві

иі)JОШПlша стогшIІщн)сыхx ИJlппів

J........................................... 20

Ц

Ruska Knyharnia
848-850

Маіп

St.

Wіппlреg, Мап.

ПЕРШИЙ І ОДИНОКИЙ ТОГО POД~

УНРДІНСЬНО-АНГЛУЙСЬНИЙ
СЛОВДРЕЦЬ
!Ц. обlПlиав

1600

сторі в друку," ПОDIlОЮ rракаТПХОlJ, 88б,.&ІО

хр],иовавою і ппеапою, і, ЩІ) IlnііDn:Кllіііше, З .ІІМО.'ІО
анr.. lllсьних слІв.
Се в перше TaK~ ВП;[lІвв 11 українській )Іові.
С.lоварець соя в коне'шо потvі,jпuіі ).18 кождоrо 7ираЬЩIІ.
1_,J;а.ИnllТВО П('f ЖRJІ.ІО ВIІсвпатп С)'М}' rР:'lша иа те, :щоби 0.10аар lідповідав ВDlІОГ:Н[ пашоІ сусuіJЬПОСТП. Щоби своро 8паi:тll
потрібпе С.lово, па те 11 ПОllзfi)"IИRU ре,J;жістер так І ,.раІвсьиіі

••

і аlП'.Іlйськііі '1аг.ти. Щпа

iioro

в

.....••.•.......•• $2.00

ППlиіть по КІІта.lЬО! КПШК'К і М:УЗП'lИllJ: іистрrкоитіи:

Ruska Knyharnia
848-850 Main St.

\Vinnipeg, Man.

"І{ОБЗАР" Т. г- Шевченка
Накладом Русько' Книrарні виilшов КОБЗАР, передрук видани
ТОВ. Просвіти у ЛьвовІ•

• К О Б З А Р« Т. Г. Шевченка. -

Bara Шевче&Rа і в історіІ у

:краіисьиоrо і В історіІ заra.n.но Jюдсьиоl ]l;р!ЕИ безюрно ве
шиа. Він перmn.ii поставив уира!:нсьие IlЧсьм.енство в рівень
з ппсьм.епствои друrих паро,!;ів і звернув на неІО уваІУ все
ІО KYJhTypBoro світ&; а впстynпвшл борцеж оа права і ВОІЮ
приrвоб.1еноrо ІЮДУ, за правАУ і спраВОД.IІП:зість він своею по
езівю ПРИС.l)'Жив си і заr&.ІЬПО .ІІюдсьиоиу поступовп. ВILПIJI
поевіІ ШевчеШtа помітпти можн& і в чужих ппсьм:енства.х, а
в своєму рідному він СШІОДПВ ц1.11 ШИО.ІУ 1ШсьиепНllRiв •
• Кобзар«. - 560 сторіп з 5З rарипм:п образкао і портре

том т. Г. Шевчепка в ,!;Вох токах •..•••...•.•••••••
в rар!!ій оправі •••••••••

IlВІтровака ШевченКiJtька

61filiOTeKa J 24-01

$1.50
$2.00

Книжках.

Хто JIЮбпть поеаn пашоrо ве.ІПКоrо поета Т. Г. ШовчеШtа,
вехай КУПИТЬ собі всі 24 тих rарвпх ИНИЖОК а8 таві rроопі а

1.
2.

ие пожаJlув.
Причина.

-

-

3

ЦІна ... '0' " •• :; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-lІ:а )(8.lЮВК&ИП іпортрето\{

Катерина. 3 З-ма И&Jlювкаип і портретом.
З. ТОПОJlИ. В l-м И8.1ЮШtОМ і портрето)(.
4. ГаАдамаки. - 3 15-ма иаJlювкаШl і портретом.
5. ЧеРНIІЦИ Марини. - ВІ-І[ ма.lШШtОМ і ПО;Jтретои.
6. Утоплена. - 3 l-м маJlЮВКОМ і портретои.
7. Гамаліи. - 3 l-м миЮНКОI[ і портретои.
8. Сова. - 3 l-х :аraJlЮШtох і портретом.
9. Єретик або Іван Гус. - 3 l-х М&ХЮВКОМ і портреТО1r.
10. НеВОJlЬНИК. - 3 2-ма И8.1ювкам:п і портреток.
11. Наймичка. - 3 2-ма иuюпк&ии і портроrои.
12. Відьма. - 3 l-м М8J1ЮПКОИ і портретох.
1З. Книжка. 3 1-14 м:а.1ЮШtом і портретои.
14. Москалева криници. - 8 1-1[ Х8.ІЮПКОI[ і портреТОJL
15. Варнак. - 3 l-м ма.lЮПКОМ і портретом.
16. ТатарІвна. - 3 l-м М8..lюпком іпортрето)!'.
17. Марика. - 3 l-м маJlЮШtОМ і портретои.
18. Сотник. - 3 1-1[ МaJЮПКОI[ і портретои.
19. Петрусь. - 3 l-м М8J1JOПКОХ і портреТО:IL

20.

Тарасова нІч.

-

Іван Підкова.

-

Перебенди.

-

3

$1.50

2-ма,

маJlюннаип і портретох.

Русалка. Як би тоб IдOBeJlO си. 3 2. ма.l. іпортр.
Назар Стодоля. - 3 2-ма М&JlЮВК&ШІ і пnртретои.
2З. ЗбlРNИК дрІбних вІршІв. 3 7. маJlюпкttШІ і портретои.
24. ЗБІрник дрlбиоих вІршів, про Україну та Кflзацтво. - 3 4-ха
маЗЮШtаип і портретом.

21.
22.

Ціна ВСІХ 24-0Х книжок .. lІше·.••.•••••..•.......••••• $1.50
Портрети Т. Шевченка по ...••.......••

2513.,

50ц., І по

$1.00

Візд Богдана Хмельницькоrо до Київа ..•••.•.•••••.••. $1.00

RUSKA KNYHARNIA
848-850 Маіп St.
Winnipeg,

Мап.

,
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Біблїотека
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И

апаПН~[RОro ФПІ в,

t.t
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t:

*
R

1t
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~;

Нвнаnии[ькиfi Фармар uайпарша rшта в Канаді котру ЧПТВf

ПJНОJIПЖНО 1).080 лшдии видав ряд rарних книжок ДЛИ шиі'ни

пщьв1rа і каuи tepej 11ШН пзrеиеваіВ і вкаа' що МіtПЦИ l
або

1.><0)

На:'І:а! ЦїЛЬ Ж~IТjI ............... . .... . ....... 10ц
H~цiOHг.nbHi а.іДНССI!НI1 в БЄJlьrії. Dогдаи ХМt)Л;'НИЦЬ'
НоН с гаnичIlНI ............................... . 15ц
Ч. S). ЩО КОЖдl1l1 Фармер Ilовинен Знати. _.. ПраНТІІ4НІІЇt під11:4НIІI{ ~nя IННfiДOГO фаР'l'Іера ...... . .. .• .•.. . . •• • 25ц

1'1
п
.'-'~

4

1.1. 4).

<>.
~
~

.t
"~./

~
'0'

У:tраїIІС!>КОГО НаР<'l!а

-

Побіда Хме-

ЛЬН~I~~К:'Го) під 3бараже.\1 . ...... . .• .. •. •••. . •• ' .•
:JR,.'

,-і

ОПОЕідаШl

Cr.aBOI. -

I1В ll адиї;( ні ОповідаНА.

(1,:
;.

rej>O:\

:J

:::11Т:1

с ыігоo ЖИТ!І . -

-

1011,

+0

~V~

!t

.+
~.:1;

~

..
~
;;

n'ох,)

:1<'~

40ц

2511,

15'~

НОЖЦИЙ УЦРДІНЕЦЬ ПОВ!1ИЕt! <І ~ІТАТИ

армер ,.

є ее наЙСТі:рwа, і наli6і!lьша, нацlонаJIыl,' ПОПУЛRРКQ - ПРО-

Сl>віт н а іі nC!lїTI14Ha часопи еь ДЛЯ всіх верств Унр аїнсь коrо На -

:,

П

.....

. .. - .. , .......

"Канадийский

~

t~

1511

75ц
3;іі,'}на Г&()ІІІІХ ОПОВіда:чь з нан'1Дій·

д. ';ОВ3н .........

~

"IIP'lїII CbHliI~ НІШ-

:;;9. -- L:Їo1il .•• • ••••... ...•.•• • • _ •• _ •...•.• _ . •• •
' І. 6 . Еuрбд ClJirlB. QI1,f\ та СТlIЧ"3 "ав і СТІ> ..•• _ ..• • • ••
Ч . 7). Map:C~I, - ПVИСЬЗ!l'1УЄ СЯ АИllі Г'НlГIІ:Jіl!н;и Нвітцї .
Ч.3). f:i t-:nдїп'о Рано зїм: l{оп:'lд~ . О. Rо6~Ш!НGt,l(а •. , .

"
~
о>
ф+

C~MeH П~)1і~

Ч. 5;. У

.Ф

!t

3 КНИЖКИ. Дотепер вийшли:

Ч . 1).
'І. 2).

..
~1

•

~

рода, а виход\нь у Віннїпе(у нождоrо тижня в ПІІТНІЩЮ .
ХТО ЩЕ НЕ ЧИТАВ

:: H~~~~~p.~H~M~~?~~ ~~~~;~a"
лиш $2.00, НА АДР ЕС У:

CANADI AN FARMER
. о. Нах 3656 st:. Н.
Winnipeg
А б уде отрllмуваПI часопис!> через цілий рік.
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