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“Apoiando por uma cultura mais acessível para todos”

A Guerra dos Mundos

por H. G. Wells
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Livro Um
A Vinda dos marcianos

Capítulo Um
A Véspera da Guerra

Mas quem morará nestes mundos se eles sejam habitados?... Nós ou eles
são Deuses do Mundo?... E como todas as coisas são feitas para homem?
Kepler (citou em A Anatomia de Melancolia)
Ninguém teria acreditado nos últimos anos do décimo nono século que
este mundo estava sendo assistido sutilmente e de perto através de
inteligências maior que homem e ainda tão mortal quanto o próprio dele;
que como os homens se atarefaram sobre as preocupações várias
deles/delas que eles foram examinados e foram estudados, talvez quase
tão estreitamente quanto um homem com um microscópio poderia
examinar as criaturas passageiras que enxameiam e multiplicam em uma
gota de água. Com homens de desvanecimento infinitos fez para lá e para
cá em cima deste globo sobre os pequenos negócios deles/delas, sereno
na garantia deles/delas do império deles/delas em cima de assunto. É
possível que o infusoria debaixo do microscópio façam o mesmo. Ninguém
deu um pensamento para os mundos mais velhos de espaço como fontes
de perigo humano, ou pensamento deles só rejeitar a idéia de vida neles
como impossível ou improvável. É curioso para recordar alguns dos
hábitos mentais desses dias passados. No máximo homens terrestres
imaginados poderia haver outros homens no Marte, talvez inferior a eles e
pronto dar boas-vindas um empreendimento missionário. Ainda pelo golfo
de espaço, mentes que são a nossas mentes como nosso são a esses das
bestas que perecem, intelectos vasto e fresco e insensível, considerou
esta terra com olhos invejosos, e lentamente e seguramente puxou os
planos deles/delas contra nós. E cedo no vigésimo século veio a grande
desilusão.
O planeta o Marte, eu preciso escassamente lembre o leitor, revolve sobre
o sol a uma distância má de 140,000,000 milhas, e a luz e aquece recebe
do sol apenas é a metade disso recebido por este mundo. Deve ser, se a
hipótese de nebular tem alguma verdade, mais velho que nosso mundo; e
longo antes de esta terra deixou de ser fundido, vida em sua superfície
deve ter começado seu curso. O fato que tem escassamente um anos que
sétimos do volume da terra devem ter apressado seu esfriando à
temperatura à qual vida poderia começar. Tem ar e água e tudo aquilo é
necessário para o apoio de existência animada.
Ainda tão vão é o homem, e assim encobriu pela vaidade dele que
nenhum escritor, até o mesmo fim do décimo nono século, expressou
qualquer idéia que vida inteligente poderia ter desenvolvido lá longe, ou
realmente nada, além de seu nível terrestre. Nem geralmente foi
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entendido que desde que o Marte é mais velho que nossa terra, com
escassamente um quarto da área superficial e remoter do sol,
necessariamente segue que não só é mais distante de tempo está
começando mas mais próximo seu fim.
O secular que esfria isso tem que colher em algum dia nosso planeta já foi
longe realmente com nosso neighbour. Sua condição física ainda é em
grande parte um mistério, mas nós sabemos agora aquele até mesmo em
sua região equatorial a temperatura meio-dia apenas aproximações o de
nosso inverno mais frio. Seu ar se atenua muito mais que nosso, seus
oceanos encolheram até que eles cobrem mas um terço de sua superfície,
e como mudam suas estações lentas que snowcaps enorme juntam e
derretem sobre qualquer poste e periodicamente inunda suas zonas
temperadas. Que última fase de esgotamento que para nós ainda é
inacreditavelmente remoto, se tornou um problema atual para os
habitantes de Marte. A pressão imediata de necessidade clareou os
intelectos deles/delas, aumentou os poderes deles/delas, e endureceu os
corações deles/delas. E olhando por espaço com instrumentos, e
inteligências como nós sonharam escassamente de, eles vêem, a sua mais
próxima distância só 35,000,000 de milhas sunward deles, uma estrela
d'alva de esperança, nosso próprio planeta mais morno, verde com
vegetação e torna cinza com água, com uma atmosfera nublada eloqüente
de fertilidade, com olhar rápido por seu wisps de nuvem acumulando de
extensões largas de país populoso e estreita, mares marinha-abarrotados.
E nós homens, as criaturas que habitam esta terra, devem ser pelo menos
a eles como estrangeiro e humildemente como é os macacos e lemurs a
nós. O lado intelectual de homem já admite aquela vida é uma luta
incessante para existência, e pareceria que esta também é a convicção
das mentes no Marte. O mundo deles/delas tem sido ido longe seu
esfriando e este mundo ainda é abarrotado com vida, mas só aglomerou
com o que eles consideram animais inferiores. Levar sunward de guerra é,
realmente, a única fuga deles/delas da destruição que, geração depois de
geração, rasteja neles.
E antes de nós julgássemos muito severamente deles que nós temos que
nos lembrar que destruição cruel e absoluta têm nossas próprias espécies
forjado, não só em animais, como os desapareceram bisão e o dodo, mas
em suas raças inferiores. O Tasmanians, apesar da semelhança humana
deles/delas, esteja fora completamente varrido de existência em uma
guerra de exterminação empreendida por imigrantes europeus, no espaço
de cinqüenta anos. Nós somos tais apóstolos de clemência sobre reclame
se o warred de marcianos no mesmo espírito?
Os marcianos parecem ter calculado a descida deles/delas com sutileza
surpreendente--a aprendizagem matemática deles/delas é evidentemente
distante mais de nosso--e ter levado fora as preparações deles/delas com
um quase unanimidade perfeita. Se nossos instrumentos tivessem
permitido isto, nós poderíamos ter visto o ajuntamento aborrecer distante
atrás no décimo nono século. Homens como Schiaparelli assistiram o

3

planeta vermelho--é estranho, por-o-adeus, que porque séculos
incontáveis o Marte foi a estrela de guerra--mas não interpretou os
aparecimentos flutuando do markings eles traçaram tão bem. Tudo aquilo
tempo os marcianos devem ter se preparado.
Durante a oposição de 1894 uma grande luz foi vista na parte iluminada
do disco, primeiro no Observatório de Lambida, então por Perrotin de
Agradável, e então por outros observadores. Leitores ingleses ouvidos
falar primeiro disto no assunto de Natureza dataram 2 de agosto. Eu sou
inclinado para pensar que esta chama pode ter sido o arremesso da arma
enorme, na cova vasta afundada no planeta deles/delas do qual os tiros
deles/delas foram incendiados a nós. Markings estranho, como ainda
inexplicado, foi visto perto do local daquela erupção durante as próximas
duas oposições.
A tempestade estourou seis anos atrás agora em nós. Como o Marte
chegou oposição, Lavelle de jogo de Java os arames da troca astronômica
que palpita com a inteligência surpreendente de uma erupção enorme de
gás incandescente no planeta. Tinha acontecido para meia-noite do
décimo segundo; e o espectroscópio para o qual ele tinha recorrido
imediatamente, indicou uma massa de gás flamejante, principalmente
hidrogênio, movendo com uma velocidade enorme para esta terra. Este
jato de fogo tinha ficado invisível sobre um trimestre passado doze. Ele
comparou isto de repente e violentamente a um bolo folhado colossal de
chama esguichado fora do planeta, " como gases flamejantes apressaram
fora de uma arma ".
Um singularmente frase apropriada que provou. Ainda o próximo dia não
havia nada disto nos documentos exclua uma pequena nota no Telégrafo
Diário, e o mundo entrou em ignorância de um dos perigos mais sérios
que já ameaçaram a raça humana. Eu poderia não ter ouvido falar da
erupção nada me teve não conhecido Ogilvy, o astrônomo famoso, a
Ottershaw. Ele estava imensamente entusiasmado com as notícias, e no
excesso dos sentimentos dele me convidou até objeto pegado uma volta
com ele aquele noturno em um escrutínio do planeta vermelho.
Apesar de tudo aquilo aconteceu desde então, eu ainda me lembro muito
distintamente daquela vigília: o observatório preto e silencioso, a lanterna
sombreada que lança um brilho fraco no chão no canto, o fazendo tiquetaque fixo do mecanismo de relógio do telescópio, a pequena racha no
telhado--uma profundeza oblonga com o stardust riscado por isto. Ogilvy
se mudou, invisível mas audível. Olhando pelo telescópio, a pessoa viu um
círculo de fundo azul e o pequeno redondo planeta que nada no campo.
Parecia tal uma pequena coisa, tão luminoso e pequeno e imóvel, um
pouco marcado com faixas transversais, e ligeiramente aplainou do círculo
perfeito. Mas tão pequeno era, tão prateado morno--uma pin's-cabeça de
luz! Era como se tremesse, mas realmente este era o telescópio que vibra
com a atividade do mecanismo de relógio que manteve o planeta à vista.
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Como assisti eu, o planeta parecia crescer maior e menor e avançar e
retroceder, mas isso simplesmente era que meu olho estava cansado.
Quarenta milhões de milhas éramos de nós--mais de quarenta milhões de
milhas de nulo. Poucas pessoas percebem a imensidão de vacância na
qual o pó do universo material nada. Se aproxime no campo, eu me
lembro, era três pontos lânguidos de luz, três estrelas telescópicas
infinitamente remoto, e ao redor disto estava a escuridão insondável de
espaço vazio. Você sabe como aquela negridão olha em uma noite de luz
estrelada gelada. Em um telescópio parece profounder distante. E invisível
a mim porque era tão remoto e pequeno, enquanto voando rapidamente e
continuamente para mim por aquela distância incrível, enquanto puxando
mais próximo todos os minutos por tantos milhares de milhas, veio a
Coisa que eles estavam nos enviando, a Coisa que era trazer tanto luta e
calamidade e morte para a terra. Eu nunca sonhei então com isto como
assisti eu; ninguém em terra sonhou com aquele projetil infalível.
Também, aquela noite havia outro saindo a jato fora de gás do planeta
distante. Eu vi isto. Um flash avermelhado à extremidade, a projeção mais
leve do esboço da mesma maneira que o cronômetro golpeou meia-noite;
e a isso contei eu que Ogilvy e ele aconteceram. A noite estava morna e
eu estava sedento, e eu fui estirando minhas pernas desajeitadamente e
sentir meu modo na escuridão, para a pequena mesa onde o sifão estava,
enquanto Ogilvy exclamou à serpentina de gás que saiu para nós.
Aquela noite outro projetil invisível começou em seu modo para a terra do
Marte, só um segundo ou assim debaixo de vinte e quatro horas depois do
primeiro. Eu me lembro como eu sentei lá na mesa na negridão, com
remendos de verde e nadando carmesim antes de meus olhos. Eu desejei
que eu tive uma luz para fumar por, pequeno suspeitando o significado do
vislumbre minucioso eu tinha visto e tudo aquilo que me traria agora.
Ogilvy assistiu até um, e então deixou isto; e nós iluminamos a lanterna e
caminhamos em cima de para a casa dele. Abaixo na escuridão estavam
Ottershaw e Chertsey e todas suas centenas das pessoas, enquanto
dormindo em paz.
Ele estava cheio de especulação que noite sobre a condição de Marte, e
ridicularizou à idéia vulgar de seus habitantes tendo que eram signalling
nós. A idéia dele era que meteoritos poderiam estar desabando uma
tempestade no planeta, ou que uma explosão vulcânica enorme era em
desenvolvimento. Ele mostrou para mim como improvável era que aquela
evolução orgânica tinha levado a mesma direção nos dois planetas
adjacentes.
" As chances contra qualquer coisa másculo no Marte estão um milhão de
a um, " ele disse.
Centenas de serra de observadores a chama que noturno e a noite depois
de sobre meia-noite, e novamente a noite depois de; e assim durante dez
noites, uma chama cada noturno. Por que os tiros cessados depois do
décimo ninguém em terra tentaram explicar. Pode ser os gases do fogo
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causados que os marcianos incomodam. Nuvens densas de fumaça ou
espana, visível por um telescópio poderoso em terra como pequeno
cinzento, flutuando remendos, esparrame pela clareza da atmosfera do
planeta e obscureceu suas características mais familiares.
Até mesmo os documentos diários acordaram as perturbações afinal, e
notas populares se apareceram aqui, lá, e em todos lugares relativo ao
volcanoes no Marte. O seriocomic Ponche periódico, eu me lembro, fez um
uso feliz disto na caricatura política. E, todo insuspeito, esses projeteis
que os marcianos tinham incendiado a nós puxaram earthward, enquanto
apressando agora a um passo de muitas milhas por segundo pelo golfo
vazio de espaço, hora por hora e dia a dia, mais próximo e mais próximo.
Parece agora a mim quase inacreditavelmente maravilhoso que, com
aquele destino rápido que pendura em cima de nós, homens poderiam sair
as preocupações insignificantes deles/delas como fizeram eles. Eu me
lembro como Markham exultante estava a afiançar uma fotografia nova do
planeta para o papel ilustrado que ele editou por esses dias. Pessoas
nestes tempos posteriores percebem a abundância e empreendimento de
nossos documentos de décimo nono*-século escassamente. Para minha
própria parte, eu estava muito ocupado aprendendo ir com a bicicleta, e
ocupa em uma série de documentos que discutem os desenvolvimentos
prováveis de idéias morais como civilisation progrediram.
Uma noite (o primeiro projetil poderia ter estado então escassamente fora
10,000,000 milhas) eu dei um passeio com minha esposa. Era luz
estrelada e eu expliquei os Sinais do Zodíaco a ela, e pontudo fora o
Marte, um ponto luminoso de luz que rasteja zenithward para o qual
tantos telescópios eram pontudos. Era uma noite morna. Casa próxima,
uma festa de excursionistas de Chertsey ou Isleworth passou cantando e
tocando música para nós. Havia luzes nas janelas superiores das casas
como as pessoas foi para cama. Da estação de estrada de ferro ao longe
veio o som de desviar trens, enquanto tocando e estrondeando, quase
amolecidos em melodia pela distância. Minha esposa mostrou para mim o
brilho das luzes de sinal vermelhas, verdes, e amarelas que se mantêm
um vigamento contra o céu. Parecia tão seguro e tranqüilo.

Capítulo Dois
A Estrela Cadente
Então vindo a noite da primeira estrela cadente. Foi visto de manhã cedo,
enquanto apressando para o leste em cima de Winchester, uma linha de
chama alto na atmosfera. Centenas devem ter visto isto, e levado isto
para uma estrela cadente ordinária. Albin descreveu isto como deixando
uma raia esverdeada atrás disto isso arderam durante alguns segundos.
Denning, nossa maior autoridade em meteoritos, declarou que a altura de
seu primeiro aparecimento era aproximadamente noventa ou cem milhas.
Parecia a ele que caiu aproximadamente para terra cem milhas leste dele.
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Eu estava em casa àquela hora e escrevendo em meu estudo; e embora
minhas janelas francesas enfrentam para Ottershaw e a cortina era para
cima (porque eu amei por esses dias para olhar para o céu noturno), eu
não vi nada disto. Ainda estes mais estranhos de todas as coisas que já
vieram para terra de espaço exterior devem ter caído enquanto eu estava
sentando lá, visível a mim teve eu só observei como passou. Alguns
desses que viram seu vôo dizem isto travelled com um som assobiando.
Eu não ouvi falar nada disso. Muitas pessoas em Berkshire, Surrey, e
Middlesex deve ter visto o outono disto, e, no máximo, pensou que outro
meteorito tinha descido. Ninguém parece ter aborrecido para procurar a
massa caída que noturno.
Mas muito de manhã cedo Ogilvy pobre que tinha visto a estrela cadente e
que foi persuadido que uma posição de meteorito em algum lugar na terra
comum entre Horsell, Ottershaw, e Woking, subiu cedo com a idéia de
achar isto. Ache ele fez, em seguida amanheca, e não longe das covas de
areia. Um buraco enorme tinha sido feito pelo impacto do projétil, e
tinham sido arremessados a areia e pedregulho violentamente em toda
direção em cima do brejo, enquanto formando montões visível uma milha
e um meio fora. O heather estava em chamas para o leste, e uma fumaça
azul magra se revoltou contra o amanhecer.
A própria Coisa se deita enterrado em areia quase completamente, entre
as lascas se espalhadas de uma árvore de abeto tinha tremido a
fragmentos em sua descida. A parte descoberta teve o aparecimento de
um cilindro enorme, caked em cima de e seu esboço amoleceu por um
grosso escamoso pardo-coloured incrustação. Teve um diâmetro de cerca
de trinta jardas. Ele chegou a massa, surpreso ao tamanho e mais assim à
forma, desde a maioria dos meteoritos é arredondado mais
completamente. Porém, ainda estava tão quente de seu vôo pelo ar sobre
proiba a próxima aproximação dele. Um barulho ativo dentro de seu
cilindro ele designou ao esfriar desigual de sua superfície; para naquele
momento não o tinha ocorrido que poderia ser oco.
Ele permaneceu se levantando à extremidade da cova que a Coisa tinha
se trazido, enquanto encarando seu aparecimento estranho, surpreendido
principalmente a sua forma incomum e colour, e percebendo até mesmo
vagamente então alguma evidência de desígnio em sua chegada. O
começo matutino maravilhosamente ainda era, e o sol, enquanto há pouco
clareando as árvores píneas para Weybridge, já estava morno. Ele não se
lembrou de audição nenhum pássaro que manhã, não havia nenhum brisa
mexendo certamente, e os únicos sons eram de dentro os movimentos
lânguidos o cilindro de cindery. Ele estava todo só na terra comum.
Então de repente ele notou com um começo que alguma da escória de
carvão cinzenta, o incrustação cinzento que cobriu o meteorito, estava
caindo da extremidade circular do fim. Estava caindo em flocos e
chovendo na areia. Um pedaço grande caiu de repente e caiu com um
barulho afiado que trouxe o coração dele na boca dele.
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Durante um minuto ele percebeu o que isto significou escassamente, e,
embora o calor era excessivo, ele trepou abaixo na cova perto do
tamanho ver a Coisa mais claramente. Ele imaginou até mesmo então que
os esfriando do corpo poderiam responder por isto, mas isso que
transtornado aquela idéia era o fato que a cinza só estava caindo do fim
do cilindro.
E então ele percebeu que, muito lentamente, o topo circular do cilindro
estava girando em seu corpo. Era tal um movimento gradual que ele só
descobriu isto por notar que uma marca preta que tinha estado cinco
minutos atrás perto dele estava agora ao outro lado da circunferência. Até
mesmo então ele raramente entendido o que isto indicou, até que ele
ouviu um som rangedor amortecido e viu a marca preta empurrar uma
polegada adiante ou assim. Então a coisa o descobriu num instante. O
cilindro era artificial--oco--com um fim fora o que atarraxou! Algo dentro
do cilindro estava desparafusando o topo!
Céus "! Ogilvy dito. Há um homem nisto--os homens nisto! Meio assou a
morte! Tentando escapar "!
Imediatamente, com um pulo mental rápido, ele uniu a Coisa com o flash
no Marte.
O pensamento da criatura limitada era tão terrível a ele que ele esqueceu
do calor e foi adiante para o cilindro para ajudar vire. Mas
afortunadamente a radiação sombria o prendeu antes de ele pudesse
queimar as mãos dele no metal ainda-ardendo. A isso ele agüentou
irresoluto um momento, então virou, subiu fora da cova, e provocou
colidindo de modo selvagem com Woking. O tempo deveriam ter sido
então em algum lugar aproximadamente seis horas. Ele conheceu um
waggoner e tentou o fazer entender, mas o conto ele contou e o
aparecimento dele seja tão selvagem--o chapéu dele tinha caído na cova-que o homem simplesmente dirigiu em. Ele era igualmente malsucedido
com o potman que estava destrancando há pouco as portas da públicocasa através de Ponte de Horsell. O pensamento da mesma categoria ele
era um lunático a grande e fez uma tentativa malsucedida para o fechar
no taproom. Isso o ficava sóbrio um pequeno; e quando ele viu
Henderson, o jornalista de Londres, no jardim dele, ele chamou em cima
do palings e se fez compreendido.
" Henderson, " ele chamou, " você serra que estrela cadente ontem à
noite "?
Bem "? Henderson dito.
" Está fora agora " em Horsell Common.
Deus " " bom! Henderson dito. Meteorito " caído! Isso é bom ".
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" Mas é algo mais que um meteorito. É um cilindro--um cilindro artificial,
homem! E há algo dentro ".
Henderson se levantava com a pá dele na mão dele.
" O que é isso "? ele disse. Ele era surdo em uma orelha.
Ogilvy lhe contou tudo aquilo que ele tinha visto. Henderson era um
minuto ou levando isto assim dentro. Então ele derrubou a pá dele,
arrebatada para cima a jaqueta dele, e entrou fora na estrada. Os dois
homens se apressaram atrás imediatamente à terra comum, e achou o
cilindro que ainda mente na mesma posição. Mas agora os sons dentro de
tinha cessado, e um círculo magro de metal luminoso mostrou entre o
topo e o corpo do cilindro. Ar ou estava entrando ou estava escapando na
beira com um magro, chiando som.
Eles escutaram, bateu no metal queimado escamoso com uma vara, e, se
encontrando sem resposta, eles ambos concluídos o homem ou homens
dentro devem ser insensíveis ou mortos.
Claro que os dois não puderam bastante fazer qualquer coisa. Eles
gritaram consolação e promessas, e voltou novamente fora para a cidade
adquirir ajuda. A pessoa pode os imaginar, coberto com areia,
entusiasmado e desordenado, correndo para cima a pequena rua na luz
solar luminosa da mesma maneira que os povos de loja estavam tirando
as venezianas deles/delas e as pessoas estava abrindo as janelas de
quarto deles/delas. Henderson entrou imediatamente na estação de
estrada de ferro para telegrafar as notícias para Londres. Os artigos de
jornal tinham preparado as mentes de homens para a recepção da idéia.
Antes de oito horas vários meninos e os homens desempregados tinham
começado já para o comum a veja os " homens mortos do Marte ". Isso
era a forma que a história levou. Eu ouvi falar primeiro disto de meu
menino de jornal de um trimestre para nove quando eu saí para adquirir
minha Crônica Diária. Eu fui assustado naturalmente, e perdido nenhum
tempo saindo e pela ponte de Ottershaw para as covas de areia.

Capítulo Três
Em Terra comum de Horsell
Eu achei uma pequena multidão de talvez vinte pessoas que cercam o
buraco enorme em qual a posição de cilindro. Eu já descrevi o
aparecimento daquele tamanho colossal, embutido no chão. A relva e
cobre com pedregulho sobre isto parecia carbonizado como se por uma
explosão súbita. Nenhuma dúvida seu impacto tinha causado um flash de
fogo. Henderson e Ogilvy não estavam lá. Eu penso que eles perceberam
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que nada seria feito para o presente, e tinha ido embora para o café da
manhã na casa de Henderson.
Havia quatro ou cinco meninos que sentam na extremidade da Cova, com
o pés oscilar deles/delas, e se divertindo--até que eu os parei--lançando
pedras à massa gigantesca. Depois que eu tinha falado com eles sobre
isto, eles começaram a jogar a " toque " dentro e fora do grupo de
espectadores.
Entre estes estavam um par de ciclistas, um jardineiro de jobbing que eu
às vezes empreguei, uma menina que leva um bebê, Gregg o açougueiro
e o pequeno menino dele, e dois ou três vadios e caddies de golfe que
foram acostumados para esperar a estação de estrada de ferro. Havia
muito pequeno falando. Poucos das pessoas comuns na Inglaterra teve
qualquer coisa mas o vaguest idéias astronômicas por esses dias. A
maioria deles estava encarando o fim de tablelike grande do cilindro que
ainda era como Ogilvy e Henderson quietamente tinha deixado isto. Eu
imagino a expectativa popular de um montão de corpos de exército
carbonizados foi desapontada a este tamanho inanimado. Alguns foram
embora enquanto eu estava lá, e outras pessoas vieram. Eu trepei na
cova e imaginei eu ouvi um movimento lânguido debaixo de meus pés. O
topo tinha deixado de girar certamente.
Só era quando eu adquiri assim perto disto que a estranheza deste objeto
era a todo evidente para mim. Ao primeiro relance estava realmente
nenhum mais excitante que uma carruagem transtornada ou uma árvore
sopradas pela estrada. Não tanto assim, realmente. Se parecia uma
flutuação de gás enferrujada. Exigiu para uma certa quantia de educação
científica perceber que a balança cinzenta da Coisa não fosse nenhum
óxido comum que o metal amarelado-branco que vislumbrou na racha
entre a tampa e o cilindro teve uma cor pouco conhecida. Extra-terrestre "
não teve nenhum significado para a maioria dos espectadores.
Naquele momento estava bastante claro em minha própria mente que a
Coisa tinha vindo do planeta o Marte, mas eu julguei isto improvável que
conteve qualquer criatura viva. Eu pensei o desparafusando poderia ser
automático. Apesar de Ogilvy, acreditei ainda eu que havia os homens no
Marte. Minha mente correu fancifully nas possibilidades de seu manuscrito
contendo, nas dificuldades em tradução que poderia surgir, se nós
deveríamos achar moedas e modelos nisto, e assim sucessivamente.
Ainda era um pequeno muito grande para garantia nesta idéia. Eu sentia
uma impaciência para ver isto abriu. Aproximadamente onze, como nada
parecia acontecendo, eu caminhei atrás, cheio de tal pensado, para minha
casa em Maybury. Mas eu achei isto difícil de conseguir trabalhar em
minhas investigações abstratas.
Pela tarde tinha alterado o aparecimento da terra comum muito. As
edições cedo dos documentos de noite tinham assustado Londres com
manchetes enormes:
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" UMA MENSAGEM RECEBEU DE O MARTE ".
HISTÓRIA " NOTÁVEL DE WOKING,"
e assim sucessivamente. Além disso, o arame de Ogilvy para a Troca
Astronômica tinha despertado todo observatório nos três reinos.
Havia meia dúzia voa ou mais da estação de Woking que se levanta na
estrada pela areia descaroça, um cesta-chaise de Chobham, e uma
carruagem bastante grandiosa. Além isso, havia um real montão de
bicicletas. Além disso, um número grande das pessoas deve ter
caminhado, apesar do calor do dia, de Woking e Chertsey, de forma que lá
estava completamente uma real multidão considerável--um ou dois gaily
vestiram as senhoras entre os outros.
Era glaringly quente, não uma nuvem no céu nem uma respiração de
vento, e a única sombra era isso do poucos se espalhou árvores píneas. O
heather ardente tinham sido extinguidos, mas o chão nivelado para
Ottershaw foi enegrecido até onde a pessoa pudesse ver, e ainda emitindo
serpentinas verticais de fumaça. Negociante de doce-material
empreendedor na Estrada de Chobham tinha enviado para cima o filho
dele com um carrinho de mão-carga de maçãs verde e cerveja de
gengibre.
Indo para a extremidade da cova, eu achei ocupou por um grupo de cerca
de meia dúzia os homens--Henderson, Ogilvy, e um homem alto, feiracabeludo que eu aprendi depois eram Stent, o Astrônomo Royal, com
vários trabalhadores que brandem pás e pickaxes. Stent estava dando
direções em uma voz clara, alto-lançada. Ele estava se levantando no
cilindro que era agora evidentemente muito mais fresco; a face dele era
carmesim e fluindo com transpiração, e algo parecia ter o irritado.
Uma porção grande do cilindro tinha sido descoberta, entretanto seu mais
baixo fim ainda foi embutido. Assim que Ogilvy me visse entre a multidão
fitando na extremidade da cova que ele chamou a eu descer, e me
perguntou se eu prestasse atenção a andamento em cima de ver Deus
Hilton, o senhor do solar.
A multidão crescente, ele disse, estava se tornando um impedimento sério
às escavações deles/delas, especialmente os meninos. Eles quiseram uma
grade clara posta para cima, e ajuda conter as pessoas. Ele me falou que
um mexer lânguido ocasionalmente ainda era audível dentro do caso, mas
que os trabalhadores não tiveram desparafusado o topo, como não dispôs
nenhum aperto a eles. O caso parecia ser enormemente grosso, e era
possível que os sons lânguidos que nós ouvimos representado um tumulto
ruidoso no interior.
Eu estava alegre muito fazer como perguntou ele, e assim se torna um
dos espectadores privilegiados dentro do documento anexo contemplado.
Eu não achei Deus Hilton na casa dele, mas me fui falado lhe esperaram
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de Londres pelo seis trem de hora de Waterloo; e como era então sobre
um trimestre passado cinco, eu fui para casa, tive um pouco de chá, e
caminhei até a estação para o atocaiar.

Capítulo Quatro
O Cilindro Abre
Quando eu voltei à terra comum que o sol estava fixando. Grupos se
espalhados estavam se apressando da direção de Woking, e uma ou duas
pessoas estavam devolvendo. A multidão sobre a cova tinha aumentado,
e se salientou preto contra o amarelo limão do céu--um par de cem
pessoas, talvez. Lá foi elevado vozes, e algum tipo de luta parecia estar
fazendo em sobre a cova. Imaginings estranho atravessaram minha
mente. Como eu puxei mais próximo que eu ouvi a voz de Stent:
" Se mantenha longe! Se mantenha longe!
Um menino veio, enquanto correndo para mim.
" É um-movin ', " ele disse a mim como passou ele; " um-screwin ' e umscrewin ' fora. Eu não gosto. Eu sou um-goin ' ' ome, eu sou ".
Eu fui em para a multidão. Realmente havia, eu deveria pensar, dois ou
trezentas pessoas acotovelando e empurrando um ao outro, as uma ou
duas senhoras que hão por nenhum meios o menos ativo.
" Ele está caído na cova "! chorado uns um.
" Se mantenha longe! dito vários.
A multidão balançou um pouco, e eu acotovelei meu modo por. Todo a
pessoa parecia muito excitado. Eu tive notícias um som de zumbido
estranho da cova.
" Eu digo "! Ogilvy dito; " ajuda contém estes idiotas. Nós não sabemos o
que está na coisa maldita, você sabe "!
Eu vi um homem jovem, assistente de loja em Woking eu acredito que ele
era, enquanto se levantando no cilindro e tentando subir novamente fora
do buraco. A multidão tinha o empurrado dentro.
O fim do cilindro estava sendo atarraxado de dentro fora. Quase dois pés
de lustrar parafuso projetaram. Alguém tropeçou contra mim, e eu senti
falta de ser lançado sobre o topo do parafuso estreitamente. Eu virei, e
como fiz eu assim o parafuso deve ter saído, para a tampa do cilindro caia
no pedregulho com um choque tocando. Eu aderi meu cotovelo na pessoa
atrás de mim, e virou minha cabeça novamente para a Coisa. Para um
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momento que cavidade circular parecia perfeitamente preto. Eu tive o
pôr-do-sol em meus olhos.
Eu penso que todo o mundo esperou ver um homem emergir-possivelmente algo um pequeno ao contrário nós os homens terrestres,
mas em todos os essenciais um homem. Eu sei eu fiz. Mas, olhando, eu vi
algo mexendo dentro da sombra agora: greyish movimentos inchados, um
sobre outro, e então dois discos luminosos--como olhos. Então algo se
assemelhando a cobra um pequeno cinzenta, sobre as densidades de uma
bengala, encaracolado para cima fora do meio se estorcendo, e
ziguezagueou no ar para mim--e então outro.
Um frio súbito aconteceu comigo. Havia um grito agudo alto de uma
mulher atrás. Eu meio virou, enquanto mantendo meus olhos fixados em
ainda o cilindro do qual outros tentáculos estavam projetando agora, e
começou a empurrar meu modo atrás da extremidade da cova. Eu vi
surpresa que dá lugar a horror nas faces das pessoas sobre mim. Eu ouvi
exclamações inarticuladas em todos os lados. Havia um movimento geral
para trás. Eu vi o shopman que ainda luta na extremidade da cova. Eu me
achei só, e viu as pessoas no outro lado da cova que escapa, Stent entre
eles. Eu olhei novamente para o cilindro, e terror incontrolável me
agarrou. Eu me levantei petrificado e fitando.
Um greyish grande arredondou tamanho, o tamanho, talvez, de um urso,
estava subindo lentamente e dolorosamente fora do cilindro. Como inchou
para cima e pegou a luz, brilhou goste de couro molhado.
Dois grande escuro-coloured olhos estavam me considerando steadfastly.
A massa que os moldou, a cabeça da coisa, foi arredondada, e teve, a
pessoa poderia dizer, uma face. Havia uma boca debaixo dos olhos, o
lipless enchem até a borda de qual tremeu e arquejou, e derrubou saliva.
A criatura inteira levantou e pulsou convulsively. Um apêndice de
tentacular magro agarrou a extremidade do cilindro, outro balançou no ar.
Esses que nunca viram escassamente uma lata marciana viva imaginam o
horror estranho de seu aparecimento. A boca V-amoldada estranha com
seu lábio superior pontudo, a ausência de cumes de sobrancelha, a
ausência de um queixo em baixo do wedgelike mais baixo lábio, o
tremendo incessante desta boca, que o Gorgon se agrupa de tentáculos, a
respiração tumultuosa dos pulmões em uma atmosfera estranha, o peso
evidente e painfulness de movimento devido à maior energia gravitacional
da terra--acima de tudo, a intensidade extraordinária dos imensos olhos-era imediatamente vital, intenso, desumano, aleijado e monstruoso. Havia
algo fungoid na pele marrom oleosa, algo na deliberação desajeitada do
unspeakably de movimentos tedioso sórdido. Até mesmo a este primeiro
encontro, este primeiro olhar rápido, eu fui superado com desgosto e
medo.
De repente o monstro desapareceu. Tinha tombado em cima da borda do
cilindro e caído na cova, com um baque como o outono de uma grande
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massa de couro. Eu ouvi isto dar um grito grosso estranho, e em seguida
outras destas criaturas se apareceu darkly na sombra funda da abertura.
Eu virei e, correndo loucamente, trazido o primeiro grupo de árvores,
talvez cem jardas fora; mas eu corri slantingly e tropeçando, porque eu
não pude evitar minha face destas coisas.
Lá, entre algumas árvores píneas jovens e arbustos de furze, parei eu,
enquanto arquejando, e esperou desenvolvimentos mais adiante. O círculo
comum as covas de areia foram pontilhadas com pessoas, enquanto se
levantando como eu em um terror meio-fascinado, encarando estas
criaturas, ou bastante ao pedregulho amontoado à extremidade da cova
na qual eles se deitam. E então, com um horror renovado, eu vi um
círculo, objeto preto que sobe e descer para cima e para baixo na
extremidade da cova. Era a cabeça do shopman em que tinha caído, mas
mostrando como objeto um pequeno preto contra o sol ocidental quente.
Agora ele se levantou o ombro dele e joelho, e novamente ele parecia
deslizar atrás até só sua cabeça era visível. De repente ele desapareceu, e
eu poderia ter imaginado um grito agudo lânguido tinha me localizado. Eu
tive um impulso momentâneo para voltar e o ajudar que meus medos
predominaram.
Tudo era então bastante invisível, escondido pela cova funda e o montão
de areia que o outono do cilindro tinha feito. Qualquer um vindo com a
estrada de Chobham ou Woking teriam estado pasmos à visão--uma
multidão encolhendo de talvez cem pessoas ou mais parado em um
grande círculo irregular, em fossos, atrás de arbustos, atrás de portões e
cercas vivas, dizendo pouco a um ao outro e que em resumo, gritos
entusiasmados, e fitando, encarando duro alguns montões de areia. O
carrinho de mão de cerveja de gengibre estava, um esquisito
desamparado, desmaie contra o céu ardente, e nas covas de areia uma
fila de veículos desertos estava com os cavalos deles/delas alimentando
fora de nosebags ou manuseando o chão.

Capítulo Cinco
O Calor-raio
Depois que o olhar rápido que eu tinha tido dos marcianos que emergem
do cilindro no qual eles tinham entrado para a terra do planeta
deles/delas, um tipo de fascinação paralisou minhas ações. Eu permaneci
parado fundo até os joelhos no heather, encarando o montículo que os
escondeu. Eu era um campo de batalha de medo e curiosidade.
Eu não ousei voltar para a cova, mas eu sentia um desejo apaixonado
para investigar nisto. Então, eu comecei a entrar em uma curva grande,
enquanto buscando algum ponto de vantagem e olhando continuamente
para os montões de areia que esconderam estes novo-comers para nossa
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terra. Uma vez uma correia de chicotes pretos magros, como os braços de
um polvo, flamejou pelo pôr-do-sol e estava imediatamente retirado, e
depois uma vara magra se levantou, junta através de junta, agüentando a
seu ápice um disco circular que girou com um movimento cambaleando. O
que poderia ir em lá?
A maioria dos espectadores tinha recolhido um ou dois grupos--um uma
pequena multidão para Woking, o outro um nó das pessoas na direção de
Chobham. Evidentemente eles compartilharam meu conflito mental. Havia
poucos perto de mim. Um homem eu me aproximei--ele era, eu percebi,
um neighbour meu, entretanto eu não soube o nome dele--e abordou.
Mas era escassamente um tempo por conversação articulada.
" Que brutos " feios! ele disse. Deus " bom! Que brutos " feios! Ele repetiu
isto inúmeras vezes.
Você viu um homem na cova "? Eu disse; mas ele não fez nenhuma
resposta a isso. Nós ficamos calados, e representava vigilância lado a lado
um tempo, enquanto derivando, eu imagino, um certo conforto na
companhia de um ao outro. Então eu troquei minha posição para uma
pequena colina que me deu a vantagem de uma jarda ou mais de
elevação e quando eu o procurei agora que ele estava caminhando para
Woking.
O pôr-do-sol enfraquecido mais adiante a crepúsculo antes de qualquer
coisa aconteceu. A multidão parecia crescer longe na esquerda, para
Woking, e eu tive notícias um murmúrio lânguido agora disto. O pequeno
nó das pessoas para Chobham dispersou. Havia uma intimação de
movimento escassamente da cova.
Era isto, como muito como qualquer coisa, que isso deu para coragem de
pessoas, e eu também suponho as chegadas novas de Woking ajudou
restabelecer confiança. De qualquer modo, como o crepúsculo veio em um
movimento lento, intermitente nas covas de areia começou, um
movimento que parecia juntar força como a quietude da noite sobre o
cilindro permaneceu irrompível. Figuras pretas verticais em twos e threes
vão avanço, parada, relógio, e avanço novamente, enquanto
esparramando fora como fizeram eles assim em um crescente irregular
magro que prometeu incluir a cova em seus chifres se atenuados.
Também, eu em meu lado comecei a mover para a cova.
Então eu vi algum cabmen e outros tinham entrado corajosamente nas
covas de areia, e ouviu o ruído de coiceia e o gride de rodas. Eu vi um
rapaz que roda fora o carrinho de mão de maçãs. E então, dentro de trinta
jardas da cova, avançando da direção de Horsell, eu notei nó um pequeno
preto de homens, o dianteiro de quem estava ondulando uma bandeira
branca.
Esta era a Delegação. Tinha havido uma consulta precipitada, e desde que
os marcianos eram evidentemente, apesar das formas repulsivas
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deles/delas, criaturas inteligentes, tinha sido solucionado mostrar para
eles, os chegando com sinais, que nós também éramos inteligentes.
Tremule, tremule, foi a bandeira, primeiro à direita, então à esquerda. Era
muito distante para eu reconhecer qualquer um lá, mas depois eu aprendi
aquele Ogilvy, Stent, e Henderson estavam com outros nesta tentativa a
comunicação. Este pequeno grupo teve em seu avanço arrastado dentro,
como quem diz, a circunferência do agora círculo quase completo das
pessoas, e várias figuras pretas escuras seguiram isto a distâncias
discretas.
De repente havia um flash de luz, e uma quantidade de fumaça
esverdeada luminosa entrou fora da cova em três bolos folhados distintos
para cima os quais dirigiram um depois do outro, diretamente no ar
imóvel.
Esta fumaça (ou arde, talvez, seria a palavra melhor para isto) era tão
luminoso que o céu azul fundo em cima e as extensões nebulosas de terra
comum de marrom para Chertsey, fixe com árvores píneas pretas, parecia
escurecer abruptamente como estes bolos folhados surgiu, e permanecer
o mais escuro depois da dispersão deles/delas. Ao mesmo tempo um som
assobiando lânguido ficou audível.
Além da cova a pequena cunha das pessoas estava com a bandeira branca
a seu ápice, prendido por estes fenômenos, um pequeno nó de formas
pretas verticais pequenas no chão preto. Como surgiu a fumaça verde, as
faces deles/delas flamejaram verde pálido, e enfraqueceu novamente
como desapareceu. Então lentamente os assobiando passaram em um
zumbido, em um longo, alto, vadiando barulho. Lentamente uma forma
curvada subiu fora da cova, e o fantasma de uma viga de luz parecia
chamejar fora disto.
Em seguida flash de chama atual, um clarão luminoso que salta de um a
outro, pularam do grupo se espalhado de homens. Era como se algum
jato invisível encontrou neles e flamejou em chama branca. Era como se
cada homem fosse de repente e momentaneamente virado incendiar.
Então, pela luz da própria destruição deles/delas, eu os vi cambaleando e
caindo, e os partidários deles/delas virando correr.
Eu estava de pé, enquanto fitando, não como ainda realising que esta era
morte que salta de homem tripular naquela pequena multidão distante.
Tudo que eu sentia eram que era algo muito estranho. Um flash quase
silencioso e ofuscante de luz, e um homem ainda caiu impetuoso e
secular; e como o cabo não visto de calor os ignorado, árvores píneas
estouraram em fogo, e todo arbusto de furze seco se tornou com um
baque sombrio uma massa de chamas. E longe para Knaphill eu vi os flash
de árvores e cercas vivas e edifícios de madeira repentinamente jogo
desce.
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Era rapidamente e continuamente círculo extenso, esta morte flamejante,
esta espada invisível, inevitável de calor. Eu percebi isto vindo para mim
pelos arbustos flamejando isto tocou, e também foi surpreendido e
estupefez para mexer. Eu ouvi a crepitação de fogo na areia descaroça e o
grito súbito de um cavalo como o que era de repente acalmou. Então era
como se um invisível contudo dedo intensamente aquecido seja tirado
pelo heather entre eu e os marcianos, e desde o princípio uma linha
encurvando além da areia descaroça o chão escuro fumado e crepitou.
Algo caiu longe à esquerda com um estrondo onde a estrada de estação
de Woking desdobra na terra comum. Em seguida o assobiando e
zumbindo cessaram, e o preto, objeto arqueado afundou lentamente longe
da vista na cova.
Tudo isso tinha acontecido com tal velocidade que eu tinha me levantado
imóvel, pasmado e tinha deslumbrado pelos flash de luz. Se aquela morte
tinha passado por um círculo cheio, me deve ter matado inevitavelmente
em minha surpresa. Mas passou e me poupou, e esquerda a noite sobre
mim repentinamente escuro e pouco conhecido.
A terra comum ondeante parecia agora quase escura a negridão, exclui
onde suas estradas se deitam cinzento e empalidecem debaixo do céu
azul fundo da noite cedo. Era escuro, e de repente sem homens. Em cima
as estrelas estavam reunindo, e no oeste estava ainda o céu um pálido,
luminoso, quase esverdeado azul. Os topos das árvores píneas e os
telhados de Horsell saíram afiado e desmaiam contra o resplendor
ocidental. Os marcianos e os eletrodomésticos deles/delas eram
completamente invisíveis, economize para aquele mastro magro no qual o
espelho inquieto deles/delas cambaleou. Remendos de arbusto e isolado
sobe em árvore aqui e lá fumou e ainda ardeu, e as casas para estação de
Woking estavam enviando para cima pináculos de chama na quietude do
ar de noite.
Nada foi mudado economize para que e uma surpresa terrível. O pequeno
grupo de pintas pretas com a bandeira de branco tinha sido varrido fora
de existência, e a quietude da noite, assim parecia a mim, tinha estado
escassamente quebrado.
Veio a mim que eu era neste escuro comum, desamparado, desprotegido,
e só. De repente, como uma coisa que cai em mim de sem, veio--medo.
Com um esforço virei eu e comecei uma corrida tropeçando pelo heather.
O medo que eu sentia não era nenhum medo racional, mas um terror de
pânico não só dos marcianos, mas do crepúsculo e quietude em toda
parte mim. Tal um efeito extraordinário em unmanning eu teve que eu
corri, enquanto lamentando silenciosamente como uma criança poderiam
fazer. Uma vez eu tinha virado, eu não ousei olhar atrás. Eu me lembro eu
sentia uma persuasão extraordinária com a que eu estava sendo jogado,
que agora, quando eu estava na mesma beira de segurança, esta morte
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misteriosa--tão rápido quanto a passagem de luz--saltaria depois de mim
da cova sobre o cilindro e me golpearia abaixo.

Capítulo Seis
O Calor-raio na Estrada de Chobham
Ainda é uma questão de maravilha como os marcianos podem matar os
homens tão rapidamente e tão silenciosamente. Muitos pensam que de
algum modo eles podem gerar um intenso calor em uma câmara de noncondutividade praticamente absoluta. Este intenso calor que eles projetam
em uma viga paralela contra qualquer objeto que eles escolhem, por meio
de um espelho parabólico polido de composição desconhecida, muito como
o espelho parabólico de um farol projeta uma viga de luz. Mas ninguém
tem provou estes detalhes absolutamente. Porém é terminado, é certo
que uma viga de calor é a essência do assunto. Aqueça, e invisível, em
vez de visível, luz. Tudo que é flash combustíveis em chama a seu toque,
conduza corre como água, amolece ferro, rachas e copo de fundições, e
quando cai em água, incontinently que explode em vapor.
Aquela noite quase quarenta pessoas se deitam debaixo da luz estrelada
sobre a cova, carbonizado e torceu além de reconhecimento, e a noite
toda a terra comum de Horsell para Maybury estava deserta e brightly em
chamas.
As notícias da massacre alcançaram Chobham, Woking, e Ottershaw
provavelmente sobre o mesmo tempo. Em Woking tinham fechado as
lojas quando a tragédia aconteceu, e várias pessoas, as pessoas de loja e
assim sucessivamente, atraiu pelas histórias que eles tinham ouvido,
estava caminhando em cima da Ponte de Horsell e ao longo da estrada
entre as cercas vivas que correm afinal fora na terra comum. Você pode
imaginar as pessoas jovens escovadas para cima depois o labuta do dia, e
fazendo esta novidade, como eles fariam qualquer novidade, a desculpa
por caminhar junto e desfrutar um flerte trivial. Você pode figurar a você
o zumba de vozes ao longo da estrada no crepúsculo....
Como ainda, claro que, poucas pessoas em Woking igualam soube que o
cilindro tinha aberto, entretanto Henderson pobre tinha enviado um
mensageiro em uma bicicleta para a agência postal com um arame
especial para um papel de noite.
Como saíram aos pares estes povos e threes no aberto, eles acharam
pouco amarra das pessoas falando excitedly e investigando ao espelho
girando em cima da areia descaroça, e o novo-comers era, nenhuma
dúvida, logo infetada pela excitação da ocasião.
Por meio passado oito, quando a Delegação foi destruída, pode ter havido
uma multidão de trezentas pessoas ou mais neste lugar, além desses que
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tinham deixado a estrada para chegar os marcianos mais próximo. Havia
três policial também, um de quem estava montado, enquanto fazendo o
deles/delas melhor, debaixo de instruções de Stent, conter as pessoas e
os intimidar de chegar o cilindro. Havia alguns gritando desses almas mais
irrefletidas e excitáveis para quem uma multidão sempre é uma ocasião
para barulho e cavalo-jogo.
Stent e Ogilvy, enquanto se antecipando algumas possibilidades de uma
colisão, tinha telegrafado de Horsell para os quartéis assim que os
marcianos emergissem, para a ajuda de uma companhia de soldados
proteger estas criaturas estranhas de violência. Depois disso eles
devolveram para conduzir aquele avanço infortunado. A descrição da
morte deles/delas, como foi visto pela multidão, contas muito de perto
com minhas próprias impressões: os três bolos folhados de fumaça verde,
a nota de zumbido funda, e os flash de chama.
Mas aquela multidão das pessoas teve um narrower distante escapar que
meu. Só o fato que um hummock de areia de heathery interceptou que a
mais baixa parte do Calor-raio os salvou. Se a elevação do espelho
parabólico tivesse sido alguns jardas mais alto, nenhum poderia ter vivido
para contar o conto. Eles viram os flash e os homens que caem e uma
mão invisível, como seja, iluminou os arbustos como se apressou para
eles pelo crepúsculo. Então, com uma nota de assobio que subiu sobre o
vadiar da cova, a viga balançou fim em cima das cabeças deles/delas,
enquanto iluminando os topos das árvores de faia que revestem a
estrada, e dividindo os tijolos, esmagando as janelas, incendiando a janela
molda, e derrubando esmigalhando ruína uma porção do gable da casa
mais próximo o canto.
No baque súbito, assobie, e clarão das árvores acendendo, a multidão
apavorada parece ter balançado hesitatingly para alguns momentos.
Faíscas e ramos ardentes começaram a entrar na estrada, e únicas folhas
como bolos folhados de chama. Chapéus e vestidos pegaram fogo. Então
vindo uns chorando da terra comum. Havia gritos agudos e gritos, e de
repente um policial montado veio, enquanto galopando pela confusão com
as mãos dele apertaram em cima da cabeça dele, enquanto gritando.
" Eles estão vindo "! uma mulher gritou, e incontinently todo o mundo
estava virando e estava empurrando a esses atrás para clarear o modo
deles/delas novamente a Woking. Eles devem ter fugido tão cegamente
quanto um rebanho de ovelha. Onde a estrada cresce estreita e desmaia
entre os bancos altos que a multidão esmagou, e uma luta desesperada
aconteceu. Tudo aquilo multidão não escapou; três pessoas pelo menos,
duas mulheres e um pequeno menino, foi esmagado e pisoteou lá, e
partiu para morrer entre o terror e a escuridão.

Capítulo Sete
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Como eu Cheguei a Casa
Para minha própria parte, eu não me lembro de nada de meu vôo menos
a tensão de tropeçar contra árvores e tropeçar pelo heather. Em toda
parte mim juntaram os terrores invisíveis dos marcianos; aquela espada
impiedosa de calor parecia girando para lá e para cá, enquanto
florescendo em cima antes de descesse e me golpeou fora de vida. Eu me
coloquei na estrada entre as encruzilhadas e Horsell, e correu ao longo
disto para as encruzilhadas.
Afinal eu poderia ir nenhum adicional; eu era exausto com a violência de
minha emoção e de meu vôo, e eu cambaleei e caí pelo wayside. Isso
estava perto da ponte que cruza o canal pelo gasworks. Eu caí e ainda me
deito.
Eu devo ter permanecido algum tempo lá.
Eu sentei para cima, estranhamente desconcertou. Para um momento,
talvez, não pude entender eu claramente como eu vim lá. Meu terror tinha
caído de mim goste de um artigo de vestuário. Meu chapéu tinha ido, e
meu colarinho tinha estourado longe de seu prendedor. Alguns minutos
antes de, tinha havido só três reais coisas antes de mim--a imensidão da
noite e espaço e natureza, minha própria fragilidade e angústia, e a
próxima aproximação de morte. Agora era como se algo se virasse, e o
ponto de vista alterou abruptamente. Não havia nenhuma transição
sensata de um estado de mente para o outro. Eu era imediatamente
diariamente novamente o ego de--um cidadão decente, ordinário. A terra
comum silenciosa, o impulso de meu vôo, as chamas começando, seja
como se eles tivessem estado em um sonho. Eu perguntei eu tive estas
coisas posteriores realmente aconteceu? Eu não pude creditar isto.
Eu subi e caminhei unsteadily para cima a inclinação íngreme da ponte.
Minha mente era maravilha em branco. Meus músculos e nervos parecidos
escoados da força deles/delas. Eu ouso diga eu cambaleei
embriagadamente. Uma rosa de cabeça em cima do arco, e a figura de
um trabalhador que leva uma cesta se apareceu. Ao lado dele correu um
pequeno menino. Ele me passou, enquanto me desejando boa noite. A
mim fui prestado atenção para falar com ele, mas não fez. Eu respondi a
saudação dele com um resmungo sem sentido e fui em em cima da ponte.
Em cima do arco de Maybury um trem, um tumulto ondulando de branco,
que firelit fumam, e uma lagarta longa de janelas iluminadas, foi voar sul-ruído, mova, bata palmas, bata, e tinha ido. Um grupo escuro das
pessoas falou no portão de um das casas na bem pequena fila de gables
que foi chamado Terraço Oriental. Era tudo tão real e tão familiar. E que
atrás de mim! Era frenético, fantástico! Tais coisas, eu me falei, não pôde
ser.
Talvez eu sou um homem de humores excepcionais. Eu não sei como
distante minha experiência é comum. Às vezes eu sofro do senso mais
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estranho de separação de eu e o mundo sobre mim; eu pareço assistir
tudo do exterior, de em algum lugar inconceivably remoto, sem tempo,
fora de espaço, fora da tensão e tragédia de tudo. Este sentimento era
muito forte em mim aquele noturno. Aqui era outro lateral a meu sonho.
Mas a dificuldade era a incongruência em branco desta serenidade e a
morte rápida que voam lá, não duas milhas fora. Havia um barulho de
negócio do gasworks, e os abajures elétricos eram tudo desça. Eu parei ao
grupo das pessoas.
" Que notícias da terra comum "? dito eu.
Havia dois homens e uma mulher no portão.
Eh "? disse um dos homens, enquanto virando.
" Que notícias da terra comum "? Eu disse. " ' Ai não yer só havido?
perguntado para os homens.
" Pessoas parecem justas tolo sobre a terra comum, " disse a mulher em
cima do portão. " O que é tudo abart "?
Você não ouviu falar dos homens do Marte "? dito eu; " as criaturas do
Marte "?
" Bastante bastante, " disse a mulher em cima do portão. Thenks "; e
todos os três deles riram.
Eu sentia tolo e bravo. Eu tentei e achei eu não lhes pude contar o que eu
tinha visto. Eles riram novamente de minhas orações quebradas.
" Você ouvirá mais contudo, " eu disse, e foi em para minha casa.
Eu assustei minha esposa na entrada, tão desfigurado era eu. Eu entrei no
quarto jantando, se sentou, bebeu um pouco de vinho, e tão logo como eu
pudesse me colecionar suficientemente que eu lhe contei as coisas que eu
tinha visto. O jantar que era um frio já tinha sido servido, e permaneceu
negligenciado na mesa enquanto eu contei minha história.
Há uma coisa, " eu disse, acalmar os medos eu tinha despertado; " elas
são as coisas mais lentas eu já vi rastejo. Eles podem manter a cova e
podem matar as pessoas que vêm perto deles, mas eles não podem sair
disto.... Mas o horror deles "!
Não " faça, querido "! disse minha esposa, enquanto tricotando as
sobrancelhas dela e pondo a mão dela em mina.
Ogilvy " " pobre! Eu disse. Pensar que ele pode estar lá " morto
mentiroso!
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Minha esposa não achou minha experiência pelo menos incrível. Quando
eu vi como branco mortal que a face dela era, eu cessei abruptamente.
" Eles podem vir aqui, " ela disse novamente e novamente.
Eu a apertei levar vinho, e tentou a ressegurar.
" Eles podem mover escassamente, " eu disse.
Eu comecei a se confortar a e repetindo tudo aquilo Ogilvy tinha me
contado a impossibilidade dos marcianos que se estabelecem na terra. Em
particular eu pus tensão na dificuldade gravitacional. Na superfície da
terra a força de gravidade é três vezes o que está na superfície de Marte.
Então, um marciano pesaria três vezes mais que no Marte, embora a força
muscular dele fosse o mesmo. O próprio corpo dele seria um contenda de
dianteira a ele. Realmente, isso era a opinião geral. O Times e o Telégrafo
Diário, por exemplo, insistiram nisto na manhã que vem, e ambos
negligenciaram, da mesma maneira que eu fiz, duas influências
modificando óbvias.
A atmosfera da terra, nós sabemos agora, contém oxigênio muito mais ou
longe menos argônio (modo seja qual for a pessoa gosta de pôr isto) que
faz o Marte. As influências revigorando deste excesso de oxigênio no
indisputably de marcianos fizeram muito para contrabalançar o peso
aumentado dos corpos deles/delas. E, no segundo lugar, todos nós
negligenciamos o fato que tal inteligência mecânica como o marciano
possuído pôde bastante dispensar com esforço muscular a um beliscão.
Mas eu não considerei estes pontos na ocasião, e assim meu raciocínio
estava morto contra as chances dos invasores. Com vinho e comida, a
confiança de minha própria mesa, e a necessidade de ressegurar minha
esposa, eu cresci através de graus insensíveis corajoso e seguro.
" Eles fizeram uma coisa tola, " disse eu, tocando meu wineglass. " Eles
são perigosos porque, nenhuma dúvida, eles estão furiosos com terror.
Talvez eles esperaram não achar nenhuma coisa viva--certamente
nenhuma coisa viva inteligente.
" Uma concha na cova " dita eu, " se o pior vem ao pior os matará tudo ".
A intensa excitação dos eventos tinha deixado meus poderes perceptivos
indubitavelmente em um estado de erethism. Eu me lembro daquela mesa
de jantar com vivacidade extraordinária iguale agora. O doce face ansiosa
de minha querida esposa que investiga a mim de debaixo da sombra de
abajur rosa, o pano branco com sua prata e mobília de mesa de copo-para até mesmo por esses dias os escritores filosóficos tiveram muitos
poucos luxos--o vinho carmesim-roxo em meu copo, é photographically
distinto. Ao término disto sentei eu, temperando nozes com um cigarro,
lamentando a precipitação de Ogilvy, e denunciando o timidez míope dos
marcianos.
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Assim algum dodo respeitável no Maurício poderiam ter dominado isto no
ninho dele, e discutiu a chegada daquele shipful de marinheiros
impiedosos em desejo de comida animal. " Nós os bicaremos a morte
amanhã, meu querido ".
Eu não conheci isto, mas isso foi o último jantar civilizado eu era comer
para muito muitos dias estranhos e terríveis.

Capítulo Oito
O sexta-feira pela Noite
A coisa mais extraordinária para minha mente, de todas as coisas
estranhas e maravilhosas que aconteceram naquela sexta-feira, era o
encaixando dos hábitos comuns de nossa ordem social com os primeiros
começos da série de eventos que eram tombar aquela ordem de reunião
social apressadamente. Se o sexta-feira pela noite você tivesse ocupado
um par de bússolas e tirado um círculo com um rádio de cinco milhas
arredonda o Woking lixam covas, eu duvido se você tivesse tido um ser
humano fora disto, a menos que seja alguma relação de Stent ou dos três
ou quatro ciclistas ou as pessoas de Londres morto mentiroso na terra
comum cujos emoções ou hábitos estavam nada afetada pelo novocomers. Muitas pessoas tinham ouvido falar do cilindro, claro que, e
tinham falado sobre isto no lazer deles/delas, mas não fez a sensação que
um ultimato para a Alemanha teria feito certamente.
Em Londres que o telegrama de Henderson pobre noturno que descreve o
desparafusando gradual do tiro foi julgado para ser um canard, e a noite
dele empapela, depois de telegrafar para autenticação dele e não receber
nenhuma resposta--o homem foi matado--decidiu não imprimir uma
edição especial.
Até mesmo dentro da cinco-milha círculo a grande maioria das pessoas
esteja inerte. Eu já descrevi o behaviour dos homens e mulheres a quem
eu falei. Por toda parte as pessoas de distrito estavam jantando e
supping; os trabalhadores estavam ajardinando depois o labuta do dia,
estavam sendo postas as crianças a cama, as pessoas jovens estavam
vagando pelo pistas amor-fazer, os estudantes sentaram em cima dos
livros deles/delas.
Talvez havia um murmúrio nas ruas de aldeia, um tópico moderno e
dominante nas público-casas, e aqui e lá mensageiro, ou até mesmo uma
olho-testemunha das ocorrências posteriores, causou um giro de
excitação, um grito, e uma corrida para lá e para cá; mas a maior parte a
rotina diária de trabalhar, comendo, bebendo, enquanto dormindo, foi em
como tinha feito durante anos incontáveis--como se nenhum planeta que
o Marte existiu no céu. Até mesmo a Woking estacione e Horsell e
Chobham que eram o caso.
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Em junção de Woking, até uma recente hora, estavam parando trens e
iam em, outros estavam desviando nos desvios, os passageiros estavam
descendo e estavam esperando, e tudo estava procedendo do modo mais
ordinário. Um menino da cidade, enquanto entrincheirando no monopólio
de Smith, estava vendendo documentos com as notícias da tarde. O
impacto tocando de caminhões, o apito afiado das máquinas da junção,
entrosou com os gritos deles/delas de " Homens do Marte "! Homens
entusiasmados entraram na estação aproximadamente nove horas com
novidades incríveis, e não causou nenhuma mais perturbação que os
bêbedos poderiam ter feito. Pessoas que tagarelam Londonwards
investigaram na escuridão fora das janelas de carruagem, e viu só um
raro, chamejando, desaparecendo dança de faísca para cima da direção de
Horsell, um brilho vermelho e um véu magro de fumaça que dirige pelas
estrelas, e pensou que nada mais sério que um fogo de brejo estava
acontecendo. Só era redondo a extremidade da terra comum que qualquer
perturbação era perceptível. Havia meia dúzia vilas que queimam na
borda de Woking. Havia luzes em todas as casas no lado comum das três
aldeias, e as pessoas mantiveram acordado lá até amanhecer.
Uma multidão curiosa demorou restlessly, pessoas vindo e indo mas o
multidão permanecendo, ambos no Chobham e pontes de Horsell. Uma ou
duas almas aventureiras, foi achado depois, entrou na escuridão e
rastejou bastante perto dos marcianos; mas eles nunca devolveram, para
de vez em quando um luz-raio, como a viga do holofote de um navio de
guerra varreu a terra comum, e o Calor-raio estava pronto seguir.
Economize para tal, aquela área grande de terra comum estava calada e
devasta, e os corpos carbonizados se deitam aproximadamente em tudo
noite debaixo das estrelas, e todo o próximo dia. Um barulho de martelar
da cova foi ouvido por muitas pessoas.
Assim você tem o estado de coisas o sexta-feira pela noite. No centro,
enquanto aderindo na pele de nossa Terra de planeta velha como um
dardo envenenado, era este cilindro. Mas o veneno estava trabalhando
escassamente ainda. Ao redor era um remendo de terra comum
silenciosa, enquanto queimando sem chama em lugares, e com alguns
objetos escuros, vagamente vistos que mentem em atitudes contorcidas
aqui e lá. Aqui e lá era um arbusto ardente ou árvore. Além era uma
franja de excitação, e mais longe que aquela franja a inflamação não tinha
rastejado como ainda. No resto do mundo fluiu ainda o fluxo de vida como
tinha fluído durante anos imemoriais. A febre de guerra que entupiria veia
e artéria agora, enfraqueça nervo e destrua cérebro, ainda tido que
desenvolver.
A noite toda os marcianos estavam martelando e estavam mexendo,
sleepless, infatigável, a trabalho nas máquinas eles estavam se
preparando, e já e novamente um bolo folhado de fumaça esverdeadobranca girou até o céu iluminado pelas estrelas.
Aproximadamente onze que uma companhia de soldados passou por
Horsell, e desdobrou ao longo da extremidade do comum a forma um
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cordão. Depois uma segunda companhia marchou por Chobham para
desdobrar no lado de norte da terra comum. Vários oficiais dos quartéis
de Inkerman tinham estado mais cedo na terra comum pelo dia, e um,
Especialização o Éden, foi informado para estar perdendo. O coronel do
regimento veio à ponte de Chobham e era interrogatório ocupado a
multidão à meia-noite. As autoridades militares estavam certamente vivas
à seriedade do negócio. Aproximadamente onze, os documentos da
próxima manhã puderam dizer, um esquadrão de hússares, duas
Máximas, e aproximadamente quatrocentos homens do regimento de
Cardigã começou de Aldershot.
Alguns segundos depois da meia-noite a multidão na estrada de Chertsey,
Woking, viu uma estrela cair de céu nos bosques píneos para o noroeste.
Teve um colour esverdeado, e causou um brilho silencioso como raio de
verão. Este foi o segundo cilindro.

Capítulo Nove
O Lutando Começa
Sábado vive em minha memória como um dia de expectativa. Também
era um dia de cansaço, quente e fecha, com, me sou falado, um
barômetro rapidamente flutuando. Eu tinha dormido mas pequeno,
entretanto minha esposa tinha tido sucesso dormindo, e eu subi cedo. Eu
entrei em meu jardim antes do café da manhã e estava de pé, enquanto
escutando, mas para a terra comum não havia nada mexendo mas uma
cotovia.
O leiteiro veio como sempre. Eu ouvi o chocalho da carruagem dele e eu
fui em volta para o portão lateral para perguntar as mais recentes
notícias. Ele me falou que durante a noite os marcianos tinham sido
rodeados através de tropas, e que foram esperadas armas. Então--uma
nota familiar, tranqüilizadora--eu ouvi um trem que corre para Woking.
" Eles não serão matados, " disse o leiteiro, " se isso pode ser evitado "
possivelmente.
Eu vi meu neighbour ajardinando, conversei com ele durante um tempo, e
então passeei dentro para o café da manhã. Era uma manhã mais comum.
Meu neighbour era de opinião que as tropas poderiam capturar ou destruir
os marcianos durante o dia.
" É uma pena que eles fazem para eles tão inabordável, " ele disse. "
Seria curioso saber como eles se mantêm em outro planeta; nós
poderíamos aprender uma coisa ou dois ".
Ele subiu a cerca e estendido um punhado de morangos, porque a
jardinagem dele era tão generoso quanto era entusiástico. Ao mesmo
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tempo ele me contou o queimando dos bosques píneos sobre as Byfleet
Golfe Ligações.
" Eles dizem, " disse ele, " que há outras dessas coisas santificadas caído
lá--número dois. Mas a pessoa é bastante, seguramente. Este lote valerá
as pessoas de seguro um bonito centavo antes de tudo é resolvido ". Ele
riu com um ar do maior humor bom como ele disse isto. Os bosques, ele
disse, ainda estava queimando, e pontudo fora uma neblina de fumaça
para mim. " Eles terão há dias calor debaixo de pé, por causa da terra
grossa de agulhas píneas e cobre com grama, " ele disse, e então cresceu
sério em cima de " Ogilvy " pobre.
Depois do café da manhã, em vez de trabalhar, eu decidi caminhar abaixo
para a terra comum. Debaixo da ponte de estrada de ferro eu achei um
grupo de soldados--pioneiros, eu penso, homens em redondos bonés
pequenos, jaquetas vermelhas sujas desabotoaram, e mostrando as
camisas azuis deles/delas, calças compridas escuras, e botas que vêm ao
bezerro. Eles me falaram ninguém foi permitido em cima do canal, e,
olhando ao longo da estrada para a ponte, eu vi um dos homens de
Cardigã lá a sentinela parada. Eu falei com estes soldados durante um
tempo; eu lhes contei minha visão dos marcianos na noite prévia.
Nenhum deles tinha visto os marcianos, e eles tiveram mas as idéias de
vaguest deles, de forma que eles me manipulou com perguntas. Eles
disseram que eles não souberam que tinha autorizado os movimentos das
tropas; a idéia deles/delas era que uma disputa tinha surgido aos Guardas
de Cavalo. O pioneiro ordinário é melhor uma grande transação educada
que o soldado comum, e eles discutiram as condições estranhas da
possível briga com um pouco de agudez. Eu descrevi o Calor-raio a eles, e
eles começaram a discutir entre eles.
" Rasteje para cima debaixo de cobertura e pressa ' em, diga eu, " disse
um.
" Adquira aht!, " disse outro. " O que é cobertura contra isto ' antes que '
coma? Varas para cozinhar yer! O que nós conseguimos fazer é ir tão
próximo quanto o chão nos deixará, e então dirige uma trincheira ".
Trincheiras de yer de " sopro! Você sempre quer trincheiras; você deve ha
" nascido um coelho Snippy ".
" ' Ai não eles adquiriram qualquer pescoço, então "? dito um terço,
abruptamente--um pequeno, pensativo, escuro homem, fumando um
tubo.
Eu repeti minha descrição.
" Octopuses, " disse ele, " isso é o que eu chamo ' em. Fale sobre
pescadores de homens--os lutadores de peixe que é este tempo "!
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" Isto ai não nenhum assassinato bestas mortais assim, " disse o primeiro
orador.
" Por que não concha o strite de coisas consertado fora e termina ' em "?
dito o pequeno homem escuro. " Você carn contam o que eles poderiam
fazer ".
" Onde suas conchas " são? dito o primeiro orador. " Lá ai não nenhum
tempo. Faça em uma pressa que é minha gorjeta e faz isto imediatamente
".
Assim eles discutiram isto. Depois que um tempo que eu lhes deixei, e foi
em para a estação de estrada de ferro adquirir tantos documentos
matutinos quanto pude eu.
Mas eu não cansarei o leitor com uma descrição daquela manhã longa e
da tarde mais longa. Eu não tive sucesso adquirindo um olhar rápido da
terra comum, para Horsell plano e Chobham igreja torres estava nas mãos
das autoridades militares. Os soldados aos que eu me dirigi não souberam
nada; os oficiais eram misteriosos como também ocupado. Eu achei as
pessoas na cidade bastante afiance novamente na presença do exército, e
eu tive notícias pela primeira vez de Marshall, o tabaqueiro, que o filho
dele estava entre o morto na terra comum. Os soldados tinham feito as
pazes as pessoas nos arredores de fechadura de Horsell e tinham deixado
as casas deles/delas.
Eu voltei almoçar aproximadamente dois, muito cansado para, como disse
eu, o dia estava extremamente quente e sombrio; e para se refrescar eu
tomei um banho frio pela tarde. Sobre meio passado quatro que eu subi
para a estação de estrada de ferro para adquirir um papel de noite, para
os documentos matutinos tinha contido só uma descrição muito inexata da
matança de Stent, Henderson, Ogilvy, e os outros. Mas havia pequeno eu
não soube. Os marcianos não mostraram uma polegada deles. Eles
pareciam ocupados na cova deles/delas, e havia um som de martelar e
uma serpentina quase contínua de fumaça. Aparentemente eles estavam
ocupados adquirindo pronto para uma luta. Foram feitas tentativas "
frescas sinalizar, mas sem sucesso, " era a fórmula estereotípica dos
documentos. Um pioneiro me falou era terminado por um homem em um
fosso com uma bandeira em um poste longo. Os marcianos levaram como
muita notificação de tal avança como nós devemos do mugir de uma vaca.
Eu tenho que confessar a visão de tudo isso armamento, tudo isso
preparação, grandemente me excitou. Minha imaginação ficou agressiva,
e derrotou os invasores em uma dúzia de modos notáveis; algo de meu
aluno sonha com batalha e heroísmo voltou. Apenas parecia uma briga
justa a mim naquele momento. Eles pareciam muito desamparados
naquela cova seu.
Aproximadamente três horas começaram o baque de uma arma lá a
intervalos medidos de Chertsey ou Addlestone. Eu aprendi que a madeira
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pínea queimando sem chama na qual o segundo cilindro tinha caído
estava sendo descascada, na esperança de destruir aquele objeto antes
de abrisse. Porém, tinha só aproximadamente cinco anos que uma arma
de campo alcançou Chobham para uso contra o primeiro corpo de
marcianos.
Aproximadamente seis pela noite, como eu sentei a chá com minha
esposa na casa de verão que fala vigorosamente sobre a batalha que
estava abaixando em nós, eu tive notícias uma detonação amortecida da
terra comum, e imediatamente depois de uma rajada de incendiar. Feche
nos saltos de sapatos disso veio um estrondo sacudindo violento,
totalmente perto de nós, isso tremeu o chão; e, partindo no gramado, eu
cuidei os topos das árvores da Faculdade Oriental estoure em chama
vermelha esfomaçada, e a torre da pequena igreja ao lado disto
deslizamento abaixo em ruína. O pináculo da mesquita tinha
desaparecido, e o telhado enfileira da própria faculdade olhou como se
uma cem-tonelada que arma tinha estado no trabalho nisto. Um de nossas
chaminés rachou como se um tiro tivesse batido isto, voou, e um pedaço
disto veio, enquanto tagarelando abaixo os azulejos e fez um montão de
fragmentos vermelhos quebrados na cama de flor por minha janela de
estudo.
Eu e minha esposa se levantaram pasmas. Então eu percebi que a crista
de Colina de Maybury deve estar agora dentro de gama do Calor-raio de
marcianos " que a faculdade foi esvaziada do modo.
A isso eu agarrei o braço de minha esposa, e sem cerimônia a correu para
a estrada. Então eu fui buscar fora o criado, enquanto lhe falando que eu
me iria escada acima pela caixa ela era clamouring para.
" Nós não podemos ficar aqui possivelmente, " eu disse; e como eu falei o
fogo reabrido para um momento na terra comum.
" Mas onde é nós para ir "? dito minha esposa em terror.
Eu pensei perplexo. Então eu me lembrei dos primos dela a Leatherhead.
Leatherhead "! Eu gritei sobre o barulho súbito.
Ela olhou em declive longe de mim. As pessoas estavam saindo das casas
deles/delas, surpreso.
" Como é nós para adquirir a Leatherhead "? ela disse.
Abaixo a colina eu vi um grupo de passeio de hússares debaixo da ponte
de estrada de ferro; três galoparam pelos portões abertos da Faculdade
Oriental; dois outros desmontaram, e começou a correr de casa para
morar. O sol, lustrando pela fumaça que chegou de carro dos topos das
árvores, sangue parecido vermelho, e lançou uma luz lúrida pouco
conhecida em tudo.
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" Pare aqui, " disse eu; " você está seguro aqui "; e eu comecei
imediatamente fora para o Cachorro Manchado, porque eu soube que o
proprietário teve um cavalo e carro de cachorro. Eu corri, porque eu
percebi isso em um momento todo o mundo neste lado da colina estaria
movendo. Eu o achei na barra dele, bastante desavisado do que ia em
atrás da casa dele. Um homem se levantou com a parte de trás dele a
mim, enquanto falando com ele.
" Eu tenho que ter uma libra, " disse o proprietário, " e eu tenho ninguém
para dirigir isto ".
" Eu lhe darei dois, " disse eu, em cima do ombro do estranho.
Para que "?
" E eu devolverei isto antes da meia-noite, " eu disse.
" Domine "! dito o proprietário; o que é a pressa? Eu estou vendendo meu
pedaço de um porco. Duas libras, e você devolve isto? O que vai agora "
em?
Eu expliquei apressadamente que eu tive que deixar minha casa, e assim
afiançou o carro de cachorro. Na ocasião não parecia a mim quase tão
urgente que o proprietário deveria deixar o seu. Eu levei se preocupe ter o
carro lá e então, rebanho isto fora abaixo a estrada, e, deixando isto em
custo de minha esposa e criado, apressado em minha casa e alguns
preciosidades acumuladas, tal chapeou como tivemos nós, e assim
sucessivamente. A faia sobe em árvore debaixo da casa estava queimando
enquanto eu fiz isto, e o palings para cima a estrada arderam vermelho.
Enquanto eu estava deste modo ocupado dentro, um dos hússares
desmontados veio, enquanto correndo para cima. Ele ia de casa morar,
advertindo as pessoas para partir. Ele ia em como eu saí de minha porta
da frente, enquanto puxando meus tesouros, terminado para cima em
uma toalha de mesa. Eu gritei depois dele:
" Que notícias "?
Ele virou, fitou, gritou algo sobre " rastejar fora em uma coisa como uma
cobertura de prato, " e correu em para o portão da casa à crista. Um giro
súbito de fumaça preta que dirige pela estrada o escondeu para um
momento. Eu corri ao porta de meu neighbour e bateu para se satisfazer
do que eu já soube, que a esposa dele tinha ido para Londres com ele e
tinha trancado a casa deles/delas. Eu entrei novamente, de acordo com
minha promessa, adquirir o caixa de meu criado, puxou isto fora, aplaudiu
isto ao lado dela no rabo do carro de cachorro, e então pegou as rédeas e
pulou para dentro para cima do assento do motorista ao lado de minha
esposa. Em outro momento nós estávamos claros da fumaça e barulho, e
espancando abaixo o declive oposto de Colina de Maybury para Woking
Velho.
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Na frente era uma paisagem ensolarada quieta, um campo de trigo à
frente em qualquer lateral da estrada, e a Hospedaria de Maybury com
seu sinal oscilante. Eu vi o carro do doutor à frente de mim. Ao fundo da
colina eu virei minha cabeça para olhar para a ladeira eu estava partindo.
Serpentinas grossas de fumaça preta atiradas com linhas de fogo
vermelho estavam chegando de carro no ar imóvel, e lançando sombras
escuras para o leste nas copas de árvore verdes. A fumaça já estendeu
longe ao leste e oeste--para o Byfleet bosques píneos para o leste, e para
Woking no oeste. A estrada foi pontilhada com pessoas que correm para
nós. E muito desfaleça agora, mas muito distinto pelo ar quente, quieto,
ouviu a pessoa o zumba de uma máquina-arma que foi acalmada agora, e
um rachando intermitente de rifles. Aparentemente os marcianos estavam
ateando fogo a tudo dentro de gama do Calor-raio deles/delas.
Eu não sou um motorista especialista, e eu tive que virar minha atenção
ao cavalo imediatamente. Quando eu olhei atrás novamente que a
segunda colina tinha escondido a fumaça preta. Eu cortei o cavalo com o
chicote, e lhe deu uma rédea solta até Woking e Envia posição entre nós e
que tremendo tumulto. Eu colhi e passei o doutor entre Woking e Envia.

Capítulo Dez
Na Tempestade
Leatherhead é aproximadamente doze milhas de Colina de Maybury. O
cheiro de feno era no ar pelos prados luxuriantes além de Pyrford, e as
cercas vivas em qualquer lado eram doces e homossexual com multidões
de cachorro-rosas. O fogo pesado fora o que tinha quebrado enquanto nós
estávamos dirigindo abaixo Colina de Maybury cessada tão abruptamente
quanto começou, enquanto partindo a noite muito calmo e imóvel. Nós
adquirimos a Leatherhead sem misadventure aproximadamente nove
horas, e o cavalo teve o resto de uma hora enquanto eu levei ceia com
meus primos e recomendei minha esposa ao cuidado deles/delas.
Minha esposa estava curiosamente calada ao longo do passeio, e parecia
oprimido com pressentimentos de mal. Eu falei com o reassuringly dela,
enquanto mostrando que os marcianos foram amarrados à Cova por peso
completamente, e ao extremo pôde mas rasteja um pequeno exterior
disto; mas ela só respondeu em monossílabos. Se não tinha sido para
minha promessa ao innkeeper, ela vai, eu penso, me urgiu que fique em
Leatherhead que noite. Vá que eu tive! A face dela, eu me lembro, era
muito branco como separamos nós.
Para minha própria parte, eu tinha sido febrilmente entusiasmado todo o
dia. Algo muito como a febre de guerra que ocasionalmente traspassa
uma comunidade civilizada tida em meu sangue, e em meu coração eu
não sentia assim muito muito que eu tive que voltar a Maybury que noite.
Eu tinha até mesmo medo que que último fuzilaria que eu tinha ouvido
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poderia significar a exterminação de nossos invasores do Marte. Eu posso
expressar melhor meu estado de mente dizendo que eu quis ser dentro à
morte.
Tinha quase onze anos quando eu comecei a devolver. A noite era
inesperadamente escura; para mim, caminhando fora da passagem
iluminada do casa de meus primos, parecia preto realmente, e era como
quente e fecha como o dia. Em cima as nuvens estavam jejum motriz,
embora não uma respiração mexesse os arbustos sobre nós. O homem de
meus primos iluminou ambos os abajures. Felizmente, eu soube a estrada
intimamente. Minha esposa se levantou na luz da entrada, e me assistiu
até que eu pulei para dentro para cima do carro de cachorro. Então
abruptamente ela virou e entrou, enquanto deixando meus primos me
desejando lado a lado hap bom.
Eu era um pequeno deprimiu no princípio com o contágio dos medos de
minha esposa, mas muito logo meus pensamentos reverteram aos
marcianos. Àquele tempo que eu estava absolutamente na escuridão
sobre o curso da noite está lutando. Eu não soube as circunstâncias que
tinham precipitado o conflito nem sequer. Como eu passei por Ockham
(para isso era o modo que eu devolvi, e não por Envie e Woking Velho) eu
vi ao longo do horizonte ocidental um brilho sangue-vermelho que como
eu puxei mais próximo, rastejou lentamente para cima o céu. As nuvens
motrizes do temporal de ajuntamento entrosaram lá com massas de preto
e fumaça vermelha.
Rua de Ripley estava deserta, e com exceção de uma janela iluminada ou
assim a aldeia não mostrou um sinal de vida; mas eu escapei um acidente
estreitamente ao canto da estrada para Pyrford onde um nó das pessoas
estava com as parte de trás deles/delas a mim. Eles não disseram nada a
mim como passei eu. Eu não sei o que eles conheceram as coisas que
acontecem além da colina, nem eu sei se as casas silenciosas que eu
passei meu modo estivessem dormindo com firmeza, ou deserto e
esvazia, ou molestou e assistindo contra o terror da noite.
De Ripley até que eu passei por Pyrford que eu estava no vale do Wey, e
o clarão vermelho era escondido de mim. Como eu ascendi a pequena
colina além de Igreja de Pyrford que o clarão entrou novamente em visão,
e as árvores sobre mim tremeram com a primeira intimação da
tempestade que estava em mim. Então eu ouvi meia-noite que repica fora
de Igreja de Pyrford atrás de mim, e então veio a silhueta de Colina de
Maybury, com suas copas de árvore e telhados preto e afiado contra o
vermelho.
Até mesmo como vi eu este um clarão verde lúrido iluminou a estrada
sobre mim e mostrou os bosques distantes para Addlestone. Eu sentia um
puxão às rédeas. Eu vi que as nuvens motrizes tinham sido perfuradas
como esteja por uma linha de fogo verde, enquanto iluminando a
confusão deles/delas de repente e entrando no campo a minha esquerda.
Foi a terceira estrela cadente!
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Feche em sua aparição, e violeta de blindingly através de contraste,
dançou fora o primeiro raio da tempestade de ajuntamento, e o trovão
estourou em cima como um foguete. O cavalo levou o pedaço entre os
dentes dele e trancou.
Uma inclinação moderada corre para o pé de Colina de Maybury, e abaixo
isto tagarelamos nós. Uma vez o raio tinha começado, entrou em como
correnteza uma sucessão de flash como vi alguma vez eu. Os trovões,
andando a pessoa nos saltos de sapatos de outro e com um
acompanhamento de crepitação estranho, pareceu mais o funcionamento
de uma máquina elétrica gigantesca que as reverberações detonando
habituais. A luz chamejando estava encobrindo e estava confundindo, e
um granizo magro golpeou gustily a minha face como eu dirigi abaixo o
declive.
No princípio eu considerei pequeno mas a estrada antes de mim, e então
abruptamente minha atenção estava presa por algo que estava
rebaixando o declive oposto de Colina de Maybury rapidamente. No
princípio eu levei isto para o telhado molhado de uma casa, mas um
partidário de flash outro mostrou para isto para estar em prontamente
movimento rolante. Era uma visão evasiva--um momento de desnortear
escuridão, e então, num instante como luz do dia, as massas vermelhas
do Orfanato perto da crista da colina, os topos verdes das árvores píneas,
e este objeto de problematical saiu claro e afiado e luminoso.
E esta Coisa que eu vi! Como eu posso descrever isto? Um tripé
monstruoso, mais alto que muitas casas, que escarrancha em cima das
árvores píneas jovens, e os esmagando aparte em sua carreira; uma
máquina ambulante de brilhar metal, escarranchando agora pelo heather;
cordas articuladas de aço que oscila disto, e o tumulto movendo de sua
passagem entrosando com a revolta do trovão. Um flash, e saiu de
vividly, enquanto colocar salto* no* sapato* mais de um modo no ar com
dois pés, desaparecer e reaparecer quase imediatamente como parecia,
com o próximo flash, cem jardas mais próximo. Você pode imaginar um
tamborete ordenhando inclinado e pode jogar boliche violentamente ao
longo do chão? Isso era a impressão que esses flash imediatos deram.
Mas em vez de um tamborete ordenhando imagine um grande corpo de
maquinaria em um posto de tripé.
Então de repente foram separadas as árvores na madeira pínea à frente
de mim, como canas frágeis são separadas por um homem que empurra
por eles; eles foram estalados fora e foram dirigidos apressadamente, e
um segundo que tripé enorme se apareceu, enquanto apressando, como
parecia, apressadamente para mim. E eu estava galopando difícil de
conhecer isto! À vista do segundo monstro foi meu nervo completamente.
Não parando para olhar novamente, eu arranquei o círculo duro de cabeça
do cavalo à direita e em outro momento o carro de cachorro tinha colocar
salto* no* sapato* em cima de no cavalo; os cabos esmagaram
ruidosamente, e eu fui arremessado lateralmente e entrei em uma piscina
rasa de água pesadamente.
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Eu rastejei quase imediatamente fora, e abaixou, meus pés ainda na
água, debaixo de uma aglomeração de furze. A posição de cavalo imóvel
(o pescoço dele era o bruto quebrado, pobre!) e pelos flash de raio eu vi o
tamanho preto do carro de cachorro transtornado e a silhueta da roda que
gira lentamente ainda. Em outro momento o mecanismo colossal foi
escarranchar por mim, e passou além para Pyrford.
Visto mais próximo, a Coisa era inacreditavelmente estranha, para isto era
nenhuma mera máquina de insensate que dirige em seu modo. Máquina
que era, com um passo metálico tocando, e longo, flexível, brilhando
tentáculos (um dos quais agarrou uma árvore pínea jovem) balançando e
tagarelando sobre seu corpo estranho. Escolheu sua estrada como foi
escarranchar junto, e o capuz de bronze que sobrepujou isto se mudou
para lá e para cá com a sugestão inevitável de um olhar de cabeça. Atrás
do corpo principal uma massa enorme de metal branco estava como a
cesta de um pescador gigantesco, e bolos folhados de fumaça verde
esguicharam fora das juntas dos membros como o monstro passado por
mim. E em um momento teve sido entrado.
Tanto eu vi então, tudo vagamente pelo chamejar do raio, em destaques
ofuscantes e sombras pretas densas.
Como passou que montou um uivo ensurdecedor triunfante que
submergiu o trovão--" Aloo! Aloo "!--e em outro minucioso estava com
seu companheiro, meio uma milha fora, se inclinando em cima de algo no
campo. Eu não tenho nenhuma dúvida esta Coisa no campo era o terço
dos dez cilindros que eles tinham incendiado a nós do Marte.
Durante alguns minutos eu me deito lá a chuva e escuridão assistindo,
pela luz intermitente, estes seres monstruosos de metal que se muda ao
longe em cima dos topos de cerca viva. Um granizo magro estava
começando agora, e como veio e foi que as figuras deles/delas cresceram
nubladas e então flamejaram novamente em clareza. De vez em quando
entrado uma abertura no raio, e a noite os tragou para cima.
Eu estava encharcado com granizo acima e água de poça debaixo de. Era
algum tempo antes de minha surpresa em branco me deixar lutar para
cima o banco a uma posição mais seca, ou pensa nada de meu perigo
iminente.
Não longe de mim era um pouco um-se alojou a cabana de colonizador de
madeira, cercada por um remendo de jardim de batata. Eu lutei afinal a
meus pés, e, abaixando e fazendo uso de toda chance de cobertura, eu fiz
uma corrida para isto. Eu martelei à porta, mas eu não pude fazer as
pessoas ouvir (se havia qualquer pessoas dentro), e depois que um tempo
que eu desisti, e, se ajudando de um fosso para a maior parte do modo,
tido sucesso rastejando, despercebido por estas máquinas monstruosas,
nos bosques píneos para Maybury.
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Debaixo de cobertura disto eu empurrei em, molhado e tremendo agora,
para minha própria casa. Eu caminhei entre as árvores que tentam achar
a trilha. Realmente era muito escuro na madeira, para o raio era agora
vistoso infreqüente, e o granizo que estava vertendo abaixo em uma
torrente desabou colunas pelas aberturas na folhagem pesada.
Se eu tivesse percebido o significado de todas as coisas completamente
que eu tinha visto eu deveria ter trabalhado meu círculo de modo
imediatamente durante Byfleet para Rua Cobham, e assim voltado reunir
minha esposa a Leatherhead. Mas aquela noite a estranheza de coisas
sobre mim, e minha miséria física, me preveniu, porque eu fui contundido,
canse, molhe à pele, ensurdeceu e encobriu pela tempestade.
Eu tive uma idéia vaga de ir em para minha própria casa, e isso era tanto
motivo quanto tive eu. Eu cambaleei pelas árvores, entrei em um fosso e
contundi meus joelhos contra um plank, e finalmente espirrou fora na
pista que correu abaixo dos Braços de Faculdade. Eu digo espirrado, para
a água de tempestade a areia estava varrendo abaixo a colina em uma
torrente barrenta. Lá na escuridão um homem tropeçou em mim e me
enviou bobinando atrás.
Ele deu um grito de terror, pulou lateralmente, e apressou em antes de eu
pudesse juntar minhas inteligências suficientemente para falar com ele.
Tão pesado só era a tensão da tempestade neste lugar que eu tive a
tarefa mais dura para ganhar meu modo para cima a colina. Eu fui íntimo
até a cerca na esquerda e trabalhei meu modo ao longo de seu palings.
Se aproxime o topo que eu tropecei em algo macio, e, por um flash de
raio, viu entre meus pés um montão de tecido fino preto e um par de
botas. Antes de eu pudesse distinguir claramente como a posição de
homem, a luz bruxuleante de luz tinha passado. Eu me levantei em cima
dele esperando pelo próximo flash. Quando veio, eu vi que ele era um
homem robusto, barato mas não shabbily vestiram; a cabeça dele estava
curvada debaixo do corpo dele, e ele posição se derrubou perto da cerca,
como se ele tinha sido arremessado violentamente contra isto.
Superando a repugnância natural para um antes de que nunca teve
tocaram um corpo morto, eu me inclinei e o inverti sentir para o coração
dele. Ele era bastante morto. Aparentemente o pescoço dele tinha estado
quebrado. O raio flamejou durante uma terceira vez, e a face dele saltou
em mim. Eu pulei a meus pés. Era o proprietário do Cachorro Manchado
cujo transporte que eu tinha levado.
Eu pisei devagar em cima dele e empurrei em para cima a colina. Eu fiz
meu espaço pela delegacia de polícia e a Faculdade Arma para minha
própria casa. Nada estava queimando na ladeira, entretanto da terra
comum lá ainda veio um clarão vermelho e um tumulto rolante de batida
de fumaça corada contra o granizo encharcando. Tão longe como eu
pudesse ver pelos flash, as casas sobre mim eram principalmente
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incólumes. Pelos Braços de Faculdade uma posição de montão escura na
estrada.
Abaixo a estrada para Maybury Bridge havia vozes e o som de pés, mas
eu não tive a coragem para gritar ou ir para eles. Eu me deixei dentro
com meu latchkey, fechado, fechado e tranquei a porta, cambaleante ao
pé da escadaria, e se sentou. Minha imaginação estava cheio desses
escarranchando os monstros metálicos, e do corpo morto esmagado
contra a cerca.
Eu abaixei ao pé da escadaria com minha parte de trás para a parede,
tremendo violentamente.

Capítulo Onze
À Janela
Eu já disse que minhas tempestades de emoção têm um truque de se
esvaziar. Depois que um tempo que eu descobri que eu tinha frio e
molhei, e com pouco agrupa de água sobre mim no tapete de degrau. Eu
me levantei quase mecanicamente, entrei no quarto jantando e bebi um
pouco de uísque, e então eu fui movido para mudar minhas roupas.
Depois que eu tivesse feito que eu fui escada acima para meu estudo,
mas por que eu fiz assim eu não sei. A janela de meu estudo examina as
árvores e a estrada de ferro para Terra comum de Horsell. Na pressa de
nossa partida esta janela tinha sido esquerda aberto. A passagem era
escura, e, por contraste com o quadro incluiu a armação de janela, o lado
do quarto parecia escuridão de impenetrably. Eu parei curto na entrada.
O temporal tinha passado. As torres da Faculdade Oriental e as árvores
píneas sobre isto tinham ido, e muito longe, iluminou por um clarão
vermelho vívido, a terra comum sobre as covas de areia era visível. Pelo
preto enorme claro amolda, busily grotesco e estranho, movido para lá e
para cá.
Realmente parecia como se o país inteiro naquela direção estivesse em
chamas--uma ladeira larga fixou com línguas minuciosas de chama,
enquanto balançando e se estorcendo com as rajadas da tempestade
agonizante, e lançando uma reflexão vermelha no scud de nuvem acima.
De vez em quando uma neblina de fumaça de alguma mais próxima
conflagração dirigiu pela janela e escondeu as formas marcianas. Eu não
pude ver o que eles estavam fazendo, nem a forma clara deles, nem
reconhece os objetos pretos nos que eles foram ocupados. Nem eu não
poderia ver o mais próximo fogo, entretanto as reflexões disto dançaram
na parede e teto do estudo. Um sabor afiado, resinoso de queimar era no
ar.
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Eu fechei o noiselessly de porta e rastejei para a janela. Como fiz eu
assim, a visão abriu fora até, por um lado, alcançou para as casas sobre
Woking estacione, e no outro para o carbonizado e enegreceu bosques
píneos de Byfleet. Havia uma luz abaixo a colina, na estrada de ferro, se
aproxime o arco, e vários das casas ao longo da estrada de Maybury e as
ruas perto da estação estavam ardendo ruínas. A luz na estrada de ferro
me confundiu no princípio; havia um montão preto e um clarão vívido, e à
direita de que uma fila de oblongs amarelo. Então eu percebi este era um
trem destruído, a parte dianteira esmagou e em chamas, as carruagens
posteriores ainda nas grades.
Entre estes três centros principais de luz--as casas, o trem, e o município
ardente para Chobham--remendos irregulares esticados de país escuro,
quebrados aqui e lá por intervalos de arder vagamente e fumar chão. Era
o espetáculo mais estranho que expansão preta fixou com fogo. Me, mais
que qualquer outra coisa, lembrou das Cerâmicas à noite. No princípio eu
não poderia distinguir nenhuma pessoas nada, entretanto eu investiguei
atentamente para eles. Depois eu vi contra a luz de estação de Woking
várias figuras pretas que aceleram um depois o outro pela linha.
E este era o pequeno mundo no qual eu tinha estado morando com
firmeza durante anos, estes caos ígneos! O que tinha acontecido nas
últimas sete horas eu ainda não soube; nem eu soube, entretanto eu
estava começando a adivinhar, a relação entre este colossi mecânico e os
caroços lentos eu tinha visto vomitado do cilindro. Com um sentimento
esquisito de interesse impessoal eu virei minha cadeira de escrivaninha à
janela, me sentei, e encarei o país enegrecido, e particularmente às três
coisas pretas gigantescas que estavam fazendo para lá e para cá no clarão
sobre as covas de areia.
Eles pareciam incrivelmente ocupados. Eu comecei a se perguntar o que
eles poderiam ser. Eles eram mecanismos inteligentes? Tal uma coisa que
eu sentia era impossível. Ou um marciano sentou dentro de cada,
enquanto regendo, dirigindo, usando, muito como o cérebro de um
homem senta e rege no corpo dele? Eu comecei a comparar as coisas a
máquinas humanas, se perguntar pela primeira vez em minha vida como
um ironclad ou uma máquina a vapor pareceriam a um mais baixo animal
inteligente.
A tempestade tinha deixado o céu claro, e em cima da fumaça da terra
ardente o pouco desvanecimento define de Marte estava derrubando no
oeste, quando um soldado entrou em meu jardim. Eu ouvi um raspando
leve à cerca, e se despertando da letargia que tinha caído em mim, eu
olhei para baixo e o viu vagamente, enquanto trepando em cima do
palings. À vista de outro ser humano passou meu entorpecimento, e eu
apoiei avidamente fora da janela.
Hist "! dito eu, em um sussurro.
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Ele parou em dúvida montado na cerca. Então ele veio e pelo gramado
para o canto da casa. Ele se ajoelhou e pisou suavemente.
" Quem está lá "? ele disse, enquanto também sussurrando, enquanto se
levantando debaixo da janela e investigando para cima.
" Onde você vai "? Eu perguntei.
" Deus sabe ".
Você está tentando para esconder "?
" Isso é isto ".
" Entre na casa, " eu disse.
Eu abaixei, desatei a porta, e o deixei dentro, e fechou a porta
novamente. Eu não pude ver a face dele. Ele era hatless, e o casaco dele
foi desabotoado.
" Meu Deus "! ele disse, como eu o atraí.
" O que aconteceu "? Eu perguntei.
" O que não tem? Na obscuridade poderia ver eu ele fez um gesto de
desespero. " Eles nos esfregaram fora--simplesmente nos esfregou fora, "
ele repetiu novamente e novamente.
Ele me, quase mecanicamente, seguiu no quarto jantando.
" Leve um pouco de uísque, " eu disse, enquanto despejando uma dose
dura.
Ele bebeu isto. Então abruptamente ele se sentou antes da mesa, ponha a
cabeça dele nos braços dele, e começou a chorar e lamentar como um
pequeno menino, em uma paixão perfeita de emoção, enquanto eu, com
um esquecimento curioso de meu próprio recente desespero, me levantei
ao lado dele, enquanto desejando saber.
Era muito tempo antes de ele pudesse firmar os nervos dele para
responder minhas perguntas, e então ele respondeu perplexingly e
entrecortadamente. Ele era um motorista na artilharia, e só tinha entrado
em ação aproximadamente sete. Àquele tempo incendiar ia em para o
outro lado da terra comum, e foi dito a primeira festa de marcianos estava
rastejando lentamente para o segundo cilindro deles/delas debaixo de
cobertura de uma proteção de metal.
Depois esta proteção cambaleou para cima em pernas de tripé e se tornou
a primeira das lutador-máquinas que eu tinha visto. A arma que ele dirigiu
tinha sido desengatada perto de Horsell para comandar a areia descaroça,
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e sua chegada que era isso tinha precipitado a ação. Como as artilharias
flexíveis foram para a parte traseira, o cavalo dele andou em um buraco
de coelho e desceu, enquanto o lançando em uma depressão do chão. No
mesmo momento a arma explodiu atrás dele, a munição explodiu, havia
fogo em toda parte ele, e ele se achou mentindo debaixo de um montão
de homens mortos carbonizados e cavalos de morto.
" Eu ainda me deito, " ele disse, " assustado fora de minhas inteligências,
com o quarto dianteiro de um cavalo sobre de mim. Nós tínhamos sido
esfregados fora. E o cheiro--Deus bom! Como carne queimada! Eu estava
ferido do outro lado da parte de trás antes do outono do cavalo, e lá eu
tive que mentir até que eu sentia bem. Há pouco igual parada tinha sido
um minuto antes--então tropeção, bata, assobie "!
" Esfregado fora "! ele disse.
Ele teve escondeu por muito tempo debaixo do cavalo morto, enquanto
piando furtivamente fora pela terra comum. Os homens de Cardigã tinham
tentado uma pressa, em ordem escaramuçando, na cova, simplesmente
ser varrido fora de existência. Então o monstro tinha subido a seus pés e
tinha começado a caminhar devagar para lá e para cá para o outro lado da
terra comum entre os poucos fugitivos, com seu torneamento de capuz de
headlike sobre precisamente como a cabeça de um ser humano de
cowled. Um tipo de braço levou um caso metálico complicado sobre o qual
flash verdes cintilaram, e fora do funil disto lá fumou o Calor-raio.
Em alguns minutos havia, tão longe como pudesse ver o soldado, não
uma coisa viva partiu na terra comum, e todo arbusto e sobe em árvore
nisto isso já não era um esqueleto enegrecido estava queimando. Os
hússares tinham estado na estrada além da curvatura do chão, e ele não
viu nada deles. Ele ouviu os marcianos tagarelarem durante um tempo e
então fica imóvel. O gigante economizou Woking estacionam e seu
agrupamento de casas até o último; então em um momento o Calor-raio
foi trazido para agüentar, e a cidade se tornou um montão de ruínas
ígneas. Então a Coisa fechou o Calor-raio, e virando sua parte de trás no
artilheiro, começou a gingar fora para os bosques píneos queimando sem
chama que abrigaram o segundo cilindro. Como fez assim um segundo
que brilha Titã se construiu para cima fora da cova.
O segundo monstro seguiu o primeiro, e a que o artilheiro começou a
rastejar mesmo cautiously pela cinza de heather quente para Horsell. Ele
conseguiu entrar vivo no fosso pelo lado da estrada, e assim escapou a
Woking. Lá a história dele se tornou ejaculatory. O lugar era intransitável.
Parece havia alguns pessoas lá vivo, frenético a maior parte e muitos
queimaram e escaldaram. Ele foi desviado pelo fogo, e escondeu entre
alguns montões quase ardentes de parede quebrada como um dos
gigantes marcianos devolvido. Ele viu este aqui procure um homem, o
alcance em um de seus tentáculos de aço, e bata a cabeça dele contra o
tronco de uma árvore pínea. Afinal, depois de anoitecer, o artilheiro fez
uma pressa para isto e superou o dique de estrada de ferro.
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Desde então ele tinha estado se escondendo junto para Maybury, na
esperança de adquirir Londonward fora de perigo. Pessoas estavam
escondendo em trincheiras e porões, e muitos dos sobreviventes tinham
fugido para aldeia de Woking e tinham Enviado. Ele tinha sido consumido
com sede até que ele achou um do mains de água perto do arco de
estrada de ferro esmagado, e a água que borbulha fora como uma fonte
na estrada.
Isso era a história que eu obtive dele, mordeu através de pedaço. Ele
cultivou contando mais tranqüilos eu e tentando me fazer vêem as coisas
que ele tinha visto. Ele não tinha comido nenhuma comida desde meiodia, ele me falou cedo na narrativa dele, e eu achei algum mutton e pão
na despensa e trouxe isto no quarto. Nós não iluminamos nenhum abajur
para medo de atrair os marcianos, e já e novamente nossas mãos
tocariam pão ou carne. Como falou ele, coisas sobre nós saíram darkly da
escuridão, e os arbustos pisoteados e árvores de rosa quebradas fora da
janela cresceram distintas. Pareceria que vários homens ou animais
tinham apressado pelo gramado. Eu comecei a ver a face dele, enegreceu
e desfigurado, como era também nenhuma mina de dúvida.
Quando nós tínhamos terminado de comer que nós fomos suavemente do
andar superior para meu estudo, e eu olhei novamente fora da janela
aberta. Em uma noite o vale tinha se tornado um vale de cinzas. Os fogos
tinham encolhido agora. Onde chamas tinham sido havia serpentinas de
fumaça agora; mas as ruínas incontáveis de quebrou e destripou casas e
dinamitou e enegreceu árvores que a noite tinha escondido se salientadas
magro e terrível agora na luz impiedosa de amanhecer. Ainda aqui e lá
algum objeto tinha tido a sorte para escapar--um sinal de estrada de ferro
branco aqui, o fim de uma estufa lá, branco e fresco entre o destroços.
Nunca antes de na história de guerra destruição teve sido tão
indiscriminado e tão universal. E lustrando com a luz crescente do leste,
três dos gigantes metálicos estavam sobre a cova, os capôs deles/delas
girando como se eles estavam inspecionando a desolação que eles tinham
feito.
Parecia a mim que a cova tinha sido aumentada, e já e novamente bolos
folhados de vapor verde vívido fluíram para cima e fora disto para o
amanhecer de avivamento--fluiu para cima, girou, sem dinheiro, e
desapareceu.
Além seja os pilares de fogo sobre Chobham. Eles se tornaram pilares de
fumaça sanguinolenta ao primeiro toque de dia.

Capítulo Doze
O que eu Vi da Destruição de Weybridge e Shepperton
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Como o amanhecer cresceu mais luminoso que nós retiramos da janela da
qual nós tínhamos assistido os marcianos, e foi muito quietamente escada
abaixo.
O artilheiro concordou comigo que a casa não era nenhum lugar para ficar
dentro. Ele propôs, ele disse, fazer para o modo dele Londonward, e por
isso reúne a bateria dele--Não. 12, da Artilharia de Cavalo. Meu plano era
voltar imediatamente a Leatherhead; e tão grandemente teve a força dos
marcianos me impressionado que eu tinha determinado para levar minha
esposa a Newhaven, e sai em seguida com ela do país. Porque eu já
percebi claramente que o país sobre Londres deve ser inevitavelmente a
cena de uma luta desastrosa antes de tais criaturas como estes poderia
ser destruído.
Entre nós e Leatherhead, porém, ponha o terceiro cilindro, com seus
gigantes vigiando. Se eu tinha estado só, eu penso que eu deveria ter me
arriscado e deveria ter golpeado por país. Mas o artilheiro me dissuadiu: "
não é à direita nenhuma bondade tipo de esposa, " ele disse, lhe fazer
uma viúva "; e no fim eu concordei ir com ele, debaixo de cobertura dos
bosques, em direção ao norte até onde Rua Cobham antes de eu me
separasse dele. Por isso eu faria um desvio grande por Epsom alcançar
Leatherhead.
Eu deveria ter começado imediatamente, mas meu companheiro tinha
estado em ativa e ele soube melhor que isso. Ele me fez saquear a casa
para um frasco que ele encheu de uísque; e nós revestimos todo bolso
disponível com pacotes de biscoitos e fatias de carne. Então nós
rastejamos fora da casa, e correu tão depressa quanto nós pudéssemos
abaixar a estrada doente-feita pela qual eu tinha vindo durante a noite. As
casas pareciam desertas. Na posição de estrada fecha um grupo de três
corpos carbonizados junto, morto golpeado pelo Calor-raio; e aqui e lá era
coisas que as pessoas tinham derrubado--um relógio, um chinelo, uma
colher prateada, e as iguais preciosidades pobres. Ao canto que vira para
cima para a agência postal um pequeno carro, cheio com caixas e mobília,
e sem cavalo, colocar salto* no* sapato* em cima de em uma roda
quebrada. Uma caixa de dinheiro tinha sido apressadamente embriagada
aberto e tinha lançado debaixo do escombros.
Exclua o chalé no Orfanato que ainda estava em chamas nenhum das
casas tinha sofrido muito muito aqui. O Calor-raio tinha raspado a
chaminé tampa e passou. Ainda, salve nós mesmos, lá não pareça ser
uma alma viva em Colina de Maybury. A maioria dos habitantes tinha
escapado, eu suponho, por via da estrada de Woking Velha--a estrada que
eu tinha levado quando eu dirigi a Leatherhead--ou eles tinham
escondido.
Nós abaixamos para a pista, pelo corpo do homem em preto, encharcado
agora do granizo de noite, e sem dinheiro nos bosques ao pé da colina.
Nós empurramos por estes para a estrada de ferro sem conhecer uma
alma. Os bosques pela linha eram mas o cicatrizado e enegreceu ruínas de

40

bosques; a maior parte as árvores tinham caído, mas uma certa
proporção ficava parado, talos cinzentos escuros, com folhagem de
marrom escura em vez de verde.
Em nosso lado tinha feito o fogo não mais que chamusque as mais
próximas árvores; não teve afiançado seu fundamento. Em um lugar o
woodmen tinham estado no trabalho no sábado; árvores, derrubou e
freshly apararam, se deite em uma justificação, com montões de
serragem pela serrar-máquina e sua máquina. Duro por era uma cabana
temporária, deserto. Não havia uma respiração de vento esta manhã, e
tudo estava estranhamente imóvel. Até mesmo os pássaros foram
silenciados, e como nós nos apressamos ao longo de eu e o artilheiro
falados em sussurros e examinamos nossos ombros de vez em quando.
Algumas vezes nós paramos para escutar.
Depois que um tempo que nós puxamos perto da estrada, e como fizemos
nós que assim nós ouvimos o ruído de coiceamos e vimos pela árvore
pára três soldados de cavalaria que montam lentamente para Woking. Nós
saudamos eles, e eles pararam enquanto nós nos apressamos para eles.
Era tenente e um par de privates dos 8º Hússares, com um posto como
um theodolite que o artilheiro contou que eu era um heliograph.
" Você é os primeiros homens eu vi vinda deste modo esta manhã, " disse
o tenente. " O que está se preparando "?
A voz dele e face estavam ansiosas. Os homens atrás dele fitaram
curiosamente. O artilheiro pulou para dentro abaixo o banco da estrada e
saudou. " Arma destruiu ontem à noite, senhor. Tem escondido. Tentando
reunir bateria, senhor. Você entrará em visão dos marcianos, eu espero,
sobre meio uma milha ao longo desta estrada ".
" O que o dickens eles são como "? perguntado para o tenente.
" Gigantes em armadura, senhor. Cem pés alto. Três pernas e um corpo
como ' luminium, com uma sumamente grande cabeça em um capuz, o
senhor ".
" Adquira fora "! dito o tenente. " Que tolice " maldita!
" Você verá, senhor. Eles levam um tipo de caixa, senhor que atira fogo e
greves você morto ".
" Que d'ye significam--uma arma "?
" Não, senhor, " e o artilheiro começou uma conta vívida do Calor-raio. A
meio caminho por, o tenente o interrompeu e olhou para mim. Eu estava
ficando parado no banco pelo lado da estrada.
" É perfeitamente verdade, " eu disse.
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" Bem, " disse o tenente, " eu suponho é meu negócio para ver isto
também. Olhe here"--para o artilheiro--" nós estamos fora pessoas aqui
clareando detalhadas das casas deles/delas. Você iria melhor junto e se
informaria a Marvin Brigadeiro-geral, e lhe conta tudo que você sabe. Ele
está a Weybridge. Saiba o modo "?
" Eu faço, " eu disse; e ele virou para o sul novamente o cavalo dele.
" Meio uma milha, você diz "? dito ele.
" No máximo, " eu respondi, e pontudo em cima das copas de árvore para
o sul. Ele me agradeceu e montou em, e nós os vimos nenhum mais.
Mais longe ao longo de nós entrado em um grupo de três mulheres e duas
crianças na estrada, justificação ocupada fora a cabana de um labourer.
Eles tiveram cabo de um pequeno caminhão de mão, e estava empilhando
isto para cima com pacotes sujo-olhando e mobília rota. Eles eram tudo
muito assiduamente empenhado para falar conosco como passamos nós.
Por Byfleet estacione nós emergimos das árvores píneas, e achou a calma
rural e calmo debaixo da luz solar matutina. Nós estávamos lá distantes
além da gama do Calor-raio, e teve isto não sido para a deserção
silenciosa de algumas das casas, o movimento ativo de empacotar em
outros, e o nó de soldados se levantando na ponte em cima da estrada de
ferro e fitando abaixo a linha para Woking, o dia teria parecido muito
como qualquer outro domingo.
Vários vagões de fazenda e carros eram creakily comovente ao longo da
estrada para Addlestone, e de repente pelo portão de um campo nós
vimos, por uma extensão de prado plano, seis doze-pounders se
levantando nitidamente a distâncias iguais que apontam para Woking. As
artilharias se levantadas pela espera de armas, e os vagões de munição
eram a um negócio-como distância. Os homens quase estavam de pé
como se debaixo de inspeção.
" Isso é bom "! dito eu. " Eles adquirirão um tiro justo, de qualquer modo
".
O artilheiro hesitou no portão.
" Eu irei em, " ele disse.
Mais longe em só em cima da ponte, para Weybridge, havia vários
homens em jaquetas de fadiga brancas que jogam para cima uma
plataforma longa, e mais armas atrás de.
" É arcos e setas contra o raio, de qualquer maneira, " disse o artilheiro. "
Eles ' ave não vista aquela fogo-viga contudo ".
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Os oficiais que não noivaram ativamente estavam de pé e fitaram em
cima do southwestward de copas de árvore, e os homens cavando
parariam todo de vez em quando fitar na mesma direção.
Byfleet estava em um tumulto; pessoas empacotando, e uma contagem
de hússares, alguns deles desmontaram, alguns a cavalo, estava os
caçando aproximadamente. Três ou quatro vagões de governo pretos,
com cruzes em círculos brancos, e um ônibus velho, entre outros veículos,
estava estando carregado na rua de aldeia. Havia contagens das pessoas,
a maioria deles suficientemente sabbatical ter assumido as melhores
roupas deles/delas. Os soldados estavam tendo a maior dificuldade os
fazendo perceber a gravidade da posição deles/delas. Nós vimos um
shrivelled o companheiro velho com uma caixa enorme e uma contagem
ou mais de panelas de flor que contêm orquídeas, repreendendo
furiosamente com o corporal que os deixaria para trás. Eu parei e agarrei
o braço dele.
Você sabe o que está ali "? Eu disse, enquanto apontando aos topos
píneos que esconderam os marcianos.
Eh "? dito ele, virando. " Eu era explainin " este são vallyble ".
Morte "! Eu gritei. " Morte está vindo! Morte "! e o deixando digerir que se
ele pudesse, eu me apressei em depois do artilheiro. Para o canto olhei eu
atrás. O soldado tinha o deixado, e ele estava ficando parado pela caixa
dele, com as panelas de orquídeas na tampa disto, e fitando vagamente
em cima das árvores.
Ninguém em Weybridge poderia nos falar onde a sede seja estabelecida; o
lugar inteiro estava em tal confusão como eu nunca tinha visto em
qualquer cidade antes. Carros, carruagens em todos lugares, o miscellany
mais surpreendente de transportes e carne de cavalo. Os habitantes
respeitáveis do lugar, homens em golfe e transportando fantasias, as
esposas vestiram lindamente, estava empacotando, rio-lado vadios
energetically ajudando, as crianças excitaram, e, a maior parte, altamente
se encantou a esta variação surpreendente das experiências de domingo
deles/delas. No meio de tudo o vigário merecedor era mesmo pluckily que
segura uma celebração cedo, e o sino dele estava chiando fora sobre a
excitação.
Eu e o artilheiro, sentado no passo da fonte bebendo, fez uma refeição
muito passável em o que nós tínhamos trazido conosco. Patrulhas de
soldados--aqui nenhum hússar mais longo, mas granadeiros em branco-estava advertindo as pessoas para mover agora ou levar refúgio nos
porões deles/delas assim que o fogo começasse. Nós vimos como nós
cruzamos a ponte de estrada de ferro na que uma multidão crescente das
pessoas tinha ajuntado e sobre a estação de estrada de ferro, e a
plataforma enxameando foi empilhada com caixas e pacotes. O tráfico
ordinário tinha sido parado, eu acredito para permitir da passagem de
tropas e armas a Chertsey, e eu ouvi desde então que uma luta selvagem
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aconteceu para lugares nos trens especiais que foram vestidos a uma hora
posterior.
Nós permanecemos a Weybridge até meio-dia, e àquela hora nós nos
achamos no lugar perto de Shepperton Lock onde o Wey e Thames unem.
Parte do tempo nós gastamos ajudando duas mulheres velhas para
empacotar um pequeno carro. O Wey tem uma boca tríplice, e neste
momento barcos serão contratados, e estava uma balsa do outro lado do
rio. No lado de Shepperton uma hospedaria estava com um gramado, e
além que a torre de Igreja de Shepperton--foi substituído por um
pináculo--rosa sobre as árvores.
Aqui nós achamos uma multidão entusiasmada e ruidosa de fugitivos.
Como ainda o vôo não tinha crescido a um pânico, mas já havia muito
mais as pessoas que todo o andamento de barcos poderia permitir a
cruzar para lá e para cá. As pessoas vieram, enquanto arquejando junto
debaixo de fardos pesados; um marido e esposa estavam levando uma
porta de outhouse pequena até mesmo entre eles, com alguns dos bens
domésticos deles/delas empilharam thereon. Um homem nos falou ele
pretendeu tentar adquirir longe de estação de Shepperton.
Havia muito grito, e um homem estava zombando até mesmo. As pessoas
de idéia pareciam ter aqui era que os marcianos eram seres humanos
simplesmente formidáveis que poderiam atacar e poderiam ensacar a
cidade, ser destruído certamente no fim. De vez em quando as pessoas
olhariam nervosamente pelo Wey, nos prados para Chertsey, mas tudo
em cima de lá estava imóvel.
Pelo Thames, há pouco exclua onde os barcos pousaram, tudo estava
quieto, em contraste vívido com o lado de Surrey. As pessoas que
pousaram lá dos barcos foram pisotear fora abaixo a pista. O ferryboat
grande tinham feito há pouco uma viagem. Três ou quatro soldados se
levantaram no gramado da hospedaria, enquanto fitando e zombando aos
fugitivos, sem oferecer a ajudar. A hospedaria estava fechada, como
estava agora dentro de horas proibidas.
" O que é isso "? chorado um barqueiro, e " Se calou, você engana "! dito
um homem perto de mim para um cachorro ganindo. Então o som veio
novamente, este tempo da direção de Chertsey, um baque amortecido--o
som de uma arma.
O lutando estava começando. Baterias quase imediatamente não visto
pelo rio para nosso direito, não visto por causa das árvores, levou o coro,
enquanto incendiando um pesadamente depois o outro. Uma mulher
gritou. Todo o mundo estava preso pelo movimento súbito de batalha,
perto de nós e ainda invisível a nós. Nada seria visto exceto prados
planos, vacas que alimentam unconcernedly a maior parte, e salgueiros
de pollard prateados imóvel na luz solar morna.
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" O sojers pararão ' em, " disse uma mulher ao lado de mim, doubtfully.
Uma rosa de nebulosidade em cima das copas de árvore.
Então de repente nós vimos uma pressa de fumaça longe para cima o rio,
um bolo folhado de fumaça que empurrou para cima no ar e pendurou; e
em seguida o chão levantado debaixo de pé e uma explosão pesada
tremeu o ar, enquanto esmagando dois ou três janelas nas casas se
aproximam, e nos deixando surpreso.
" Aqui eles estão "! gritado um homem em uma camisa azul. " Lá! D'yer
os vêem? Lá "!
Depressa, um depois do outro, um, dois, três, que quatro dos marcianos
de armoured se apareceram, longe em cima das pequenas árvores, pelos
prados planos que estiraram para Chertsey, e escarranchando hurriedly
para o rio. Pequeno cowled figura eles pareciam no princípio, enquanto
indo com um movimento rolante e tão rápido quanto pássaros voadores.
Então, avançando obliquamente para nós, veio um quinto. Os corpos de
armoured deles/delas brilharam ao sol como eles varreram rapidamente
adiante nas armas, enquanto crescendo maior rapidamente como eles
puxaram mais próximo. Um na esquerda extrema, o remotest que é,
floresceu um caso enorme no ar alto, e o Calor-raio fantasmagórico,
terrível que eu já tinha visto o sexta-feira pela noite golpeou para
Chertsey, e golpeou a cidade.
A visão destas criaturas estranhas, rápidas, e terríveis a multidão perto da
extremidade da água parecia a eu ser para um momento horrorizado.
Havia nenhum gritando ou gritando, mas um silêncio. Então um murmúrio
rouco e um movimento de pés--um espirrando da água. Um homem,
também amedrontou para derrubar o portmanteau ele continuou o ombro
dele, círculo balançado e me enviou cambaleando com um sopro do canto
do fardo dele. Um empurrão de mulher a mim com a mão dela e apressou
além de mim. Eu virei com a pressa das pessoas, mas eu também não fui
terrificado para pensamento. O Calor-raio terrível estava em minha
mente. Adquirir debaixo de água! Isso era isto!
" Adquira debaixo de água "! Eu gritei, despercebido.
Eu enfrentei novamente aproximadamente, e apressou para o marciano se
aproximando, apressou completamente o gravelly encalham e
apressadamente na água. Outros fizeram o mesmo. Uma barcada das
pessoas que repõem veio, enquanto saltando fora como eu apressei
passado. As pedras debaixo de meus pés eram barrentas e escorregadias,
e o rio era tão baixo que eu corri talvez vinte pés raramente cinturafundo. Então, como o marciano sobressaiu em cima escassamente fora
um par de cem jardas, eu me arremessei adiante debaixo da superfície.
Os esguichos das pessoas nos barcos que saltam no rio parecidos trovões
em minhas orelhas. Pessoas estavam pousando apressadamente em
ambos os lados do rio.
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Mas a máquina marciana não levou nenhuma mais notificação para o
momento das pessoas que correm deste modo e que que um homem vai
da confusão de formigas em um ninho contra o qual o pé dele chutou.
Quando, meio sufocou, eu elevei minha anterior água de cabeça, o capuz
do marciano apontou às baterias que ainda estavam incendiando pelo rio,
e como avançou que balançou o que deveria ter sido o gerador do Calorraio solto.
Em outro momento estava no banco, e em um passo largo que vadeia a
meio caminho por. Os joelhos de suas pernas dianteiras dobraram no mais
distante banco, e em outro momento tinha se elevado novamente a sua
altura cheia, perto da aldeia de Shepperton. Em seguida as seis armas
que, desconhecido para qualquer um à direita banco, tinha sido escondido
atrás dos arredores daquela aldeia, incendiou simultaneamente. O
próximo choque súbito, o último íntimo no primeiro, fez meu coração
saltar. O monstro já estava elevando o caso que gera o Calor-raio como a
primeira concha estourou seis jardas sobre o capuz.
Eu dei um grito de surpresa. Eu vi e pensamento nada dos outros quatro
monstros marcianos; minha atenção foi rebitada no mais próximo
incidente. Simultaneamente duas outras conchas estouraram no ar perto
do corpo como o capuz torcido arredonde para receber a tempo, mas não
a tempo evitar, a quarta concha.
A concha estourou limpe em face à Coisa. O capuz inchou, flamejou, foi
girado fora em uma dúzia de fragmentos esfarrapados de carne vermelha
e metal brilhando.
" Bata "! gritado eu, com algo entre um grito e uma alegria.
Eu ouvi respondendo gritos das pessoas na água sobre mim. Eu poderia
ter saltado fora da água com aquela exultação momentânea.
O colosso decapitado bobinou como um gigante bêbedo; mas não caiu em
cima de. Recuperou seu equilíbrio por um milagre, e, já não atendendo a
seus passos e com a máquina fotográfica que incendiou o Calor-raio agora
rigidly apoiada, bobinou rapidamente em Shepperton. A inteligência viva,
o marciano dentro do capuz, foi matada e espirrou aos quatro ventos de
céu, e a Coisa era agora mas um mero dispositivo complicado de metal
que gira a destruição. Dirigiu junto em uma linha direta, incapaz de
orientação. Golpeou a torre de Igreja de Shepperton, enquanto
esmagando isto abaixo como o impacto de um carneiro batendo poderiam
ter feito, desviou aparte, estragou em e se desmoronou com tremenda
força no rio fora de minha visão.
Uma explosão violenta tremeu o ar, e uma bica de água, vapor, lama, e
quebrou metal atirado longe para cima no céu. Como a máquina
fotográfica do Calor-raio bateu a água, o posterior tinha flamejado
imediatamente em vapor. Em outro momento uma onda enorme, como
pessoa enfadonha relativo a maré barrenta mas quase scaldingly quente,
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veio círculo extenso rio acima a curva. Eu vi as pessoas que lutam
shorewards, e ouviu o deles/delas gritando e gritando um pouco sobre o
ferver e roge do colapso do marciano.
Para um momento eu não atendi a nada do calor, esqueceu da
necessidade patente de auto-preservação. Eu espirrei pela água
tumultuosa, enquanto empurrando um homem aparte em preto fazer
assim, até que eu poderia ver círculo a curva. Meia dúzia abandonou
barcos lançados à toa na confusão das ondas. O marciano caído entrou a
jusante em visão, enquanto mentindo pelo rio, e a maior parte submergiu.
Nuvens grossas de vapor estavam decantando o destroços, e pelo
tumultuously que gira wisps poderia ver eu, com intermitência e
vagamente, os membros gigantescos agitando a água e arremessando um
esguicho e spray de lama e espuma no ar. Os tentáculos balançaram e
golpearam goste de braços vivos, e, economize para o purposelessness
desamparado destes movimentos, era como se alguma coisa de feridos
estivesse lutando para sua vida entre as ondas. Quantidades enormes de
um fluido de corado-marrom estavam jorrando para cima em jatos
ruidosos fora da máquina.
Minha atenção foi desviada deste aguaceiro de morte um gritando furioso,
assim da coisa uma sirena chamada nossas cidades industriais. Um
homem, fundo até os joelhos perto do caminho de reboque, inaudibly
gritado para mim e pontudo. Olhando atrás, eu vi os outros marcianos
que avançam com passos largos gigantescos abaixo a margem da direção
de Chertsey. O Shepperton atira falou este unavailingly de tempo.
A isso eu abaixei imediatamente debaixo de água, e, prendendo meu
fôlego até que movimento era uma agonia, tropeçou dolorosamente à
frente debaixo da superfície contanto que eu pudesse. A água estava em
um tumulto sobre mim, e crescendo mais quente rapidamente.
Quando para um momento eu ensinei minha cabeça para levar respiração
e lançar o cabelo e molho de meus olhos, o vapor estava subindo em uma
névoa branca girando que no princípio escondeu os marcianos
completamente. O barulho estava ensurdecendo. Então eu os vi
vagamente, figuras colossais de cinzento, aumentou pela névoa. Eles
tinham passado por mim, e dois estavam se inclinando em cima do
espumar, ruínas tumultuosas do camarada deles/delas.
O terço e quartos estavam ao lado dele na água, um talvez duzentas
jardas de mim, o outro para Lale - presunto. Os geradores dos Calor-raios
ondularam alto, e as vigas assobiando golpearam deste modo abaixo e
isso.
O ar estava cheio de som, um conflito ensurdecendo e confunde de
barulhos--o clangorous estrondeiam dos marcianos, o estrondo de casas
caindo, o baque de árvores, cercas, abrigos que flamejam em chama, e a
crepitação e rugindo de fogo. Fumaça preta densa estava saltando até
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entrose com o vapor do rio, e como o Calor-raio revisou Weybridge para
lá e para cá que seu impacto era marcado por flash de branco
incandescente que deu lugar imediatamente a uma dança esfomaçada de
chamas lúridas. As mais perto de casas ficaram parado intatas, enquanto
esperando o destino deles/delas, sombrio, lânguido e pálido no vapor,
com o fogo atrás deles indo para lá e para cá.
Talvez para um momento me levantei eu lá, peito-alto na água quase
fervente, pasmado a minha posição, desesperado de fuga. Pelo cheiro
desagradável eu poderia ver as pessoas que tinham estado comigo no rio
que sobe fora da água pelas canas, como pequenas rãs que se apressam
por grama do avanço de um homem, ou correndo para lá e para cá em
desânimo absoluto no caminho de reboque.
Então de repente os flash brancos do Calor-raio vieram, enquanto
saltando para mim. As casas escavaram dentro como eles dissolveram a
seu toque, e arremessou fora chamas; as árvores mudaram para
incendiar com um rugido. O Raio chamejou o caminho de reboque para
cima e para baixo, enquanto lambendo fora as pessoas que correram
deste modo e que, e não veio até a extremidade da água cinqüenta jardas
donde eu estava de pé. Varreu pelo rio a Shepperton, e a água em seu
rasto subiu em um weal fervente coroado com vapor. Eu virei shoreward.
Em outro momento a onda enorme, quase ao fervente-ponto tinha
apressado em mim. Eu gritei em voz alta, e escaldou, meio encobriu,
agonizou, eu cambaleei pelo saltar, enquanto assobiando água para a
costa. Se meu pé tivesse tropeçado, teria sido o fim. Eu derrubei
helplessly, por completo visão dos marcianos, no gravelly largo, nu
cuspido que corre até marca o ângulo do Wey e Thames. Eu esperei nada
mais que morte.
Eu tenho uma memória escura do pé de um vir marciano abaixo dentro de
uma contagem de jardas de minha cabeça, reta motriz no pedregulho
solto, girando isto deste modo e que e erguendo novamente; de uma
expectativa longa, e então dos quatro levando o escombros do camarada
deles/delas entre eles, agora claro e então presentemente lânguido por
um véu de fumaça, retrocedendo interminably, como parecia a mim, por
um espaço vasto de rio e prado. E então, muito lentamente, eu percebi
isso por um milagre que eu tinha escapado.

Capítulo Treze
Como eu Caí dentro com a Cura
Depois de adquirir esta lição súbita no poder de armas terrestres, os
marcianos se retiraram à posição original deles/delas em Horsell
Common; e na pressa deles/delas, e embaraçou com o débris do
companheiro embriagado deles/delas, eles nenhuma dúvida negligenciou
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muitos tal uma vítima perdida e desprezível como eu. Se eles tivessem
deixado o camarada deles/delas e tivessem empurrado em seguida em,
não havia nada naquele momento entre eles e Londres mas baterias de
doze-pounder armas, e eles teriam alcançado certamente com
antecedência o capital das novidades da aproximação deles/delas; como
súbito, terrível, e destrutivo o advento deles/delas teria sido como o
terremoto que destruiu Lisboa um século atrás.
Mas eles estavam com pressa. Cilindro seguiu cilindro em seu vôo
interplanetário; cada vinte e quatro horas trouxeram reforço para eles. E
enquanto isso as autoridades militares e navais, agora completamente
vivo ao tremendo poder dos antagonistas deles/delas, trabalhou com
energia furiosa. Todos os minutos uma arma fresca entrou em posição
até, antes de crepúsculo, todo copse, toda fila de vilas suburbanas nos
declives montanhosos sobre Kingston e Richmond, mascarou um focinho
preto expectante. E pelo carbonizado e devastou área--talvez vinte milhas
quadradas completamente--isso cercou o acampamento marciano em
Terra comum de Horsell, por carbonizado e arruinou aldeias entre as
árvores verdes, pelas arcadas enegrecidas e fumam que tinham sido mas
um dia atrás spinneys píneo, rastejou os exploradors dedicados com o
heliographs que era agora advertir as artilharias da aproximação
marciana. Mas os marcianos entenderam nosso comando de artilharia e o
perigo de proximidade humana agora, e não um homem aventurou dentro
de uma milha de qualquer cilindro, economize ao preço da vida dele.
Pareceria que estes gigantes gastaram a parte mais cedo da tarde indo
para lá e para cá, enquanto transferindo tudo do segundo e terceiros
cilindros--o segundo em Addlestone Golfe Ligações e o terço a Pyrford-para a cova original deles/delas em Terra comum de Horsell. Em cima
disso, sobre o heather enegrecido e arruinou edifícios que estiraram longe
e largo, estava de pé a pessoa como sentinela, enquanto o resto
abandonou as lutador-máquinas vastas deles/delas e desceu na cova. Eles
eram lá longe duros no trabalho na noite, e o muito alto pilar de fumaça
verde densa que poderiam ser cuidados therefrom de rosa das colinas de
Merrow, e até mesmo, é dito, de Banstead e Epsom Downs.
E enquanto os marcianos atrás de mim estavam preparando assim para o
próximo sally deles/delas, e na frente de mim a Humanidade juntou para
a batalha, eu fiz meu espaço com dores infinitas e labuto do fogo e fuma
de Weybridge ardente para Londres.
Eu vi um barco abandonado, muito pequeno e remoto, acumulando
abaixo-fluxo; e se livrando o a maioria de minhas roupas encharcadas, eu
persegui isto, ganhou isto, e assim escapou fora daquela destruição. Não
havia nenhum remo no barco, mas eu inventei para remar, como também
minhas mãos encalidas permitiriam, rio abaixo para Halliford e Walton,
indo mesmo tediously e olhando continuamente atrás de mim, como você
pode entender bem. Eu segui o rio, porque eu considerei que a água me
deu minha melhor chance de fuga se estes gigantes deveriam devolver.
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A água quente da subversão do marciano vagueada a jusante comigo, de
forma que para a melhor parte de uma milha eu poderia ver pouco de
qualquer banco. Porém, uma vez eu entendi um fio de figuras pretas que
se apressam pelos prados da direção de Weybridge. Halliford, parecia,
estava deserto, e vários das casas que estão em frente do rio estava em
chamas. Era estranho para ver o lugar bastante tranqüilo, totalmente
devaste debaixo do céu azul quente, com a fumaça e pouco enfia de
chama que entra diretamente para cima no calor da tarde. Nunca antes de
me teve visto casas que queimam sem o acompanhamento de uma
multidão obstrutiva. Um pequeno mais distante nas canas secas para cima
o banco estava fumando e estava ardendo, e uma linha de fogo interior
estava marchando continuamente por um recente campo de feno.
Por muito tempo eu acumulei, tão doloroso e cansado era eu depois da
violência eu tinha estado terminado, e tão intenso o calor na água. Então
meus medos adquiriram o melhor de mim novamente, e eu retomei meu
remando. O sol chamuscou meu nu atrás. Afinal, como a ponte a Walton
estava entrando em círculo de visão a curva, minha febre e fraqueza
superaram meus medos, e eu pousei no banco de Middlesex e coloco,
mortalmente doente, entre a grama longa. Eu suponho o tempo eram
então aproximadamente quatro ou cinco horas. Eu me levantei agora,
caminhei talvez meio uma milha sem conhecer uma alma, e então coloco
novamente na sombra de uma cerca viva. Eu pareço se lembrar de falar,
wanderingly, para mim durante isso último jacto. Eu também estava
muito sedento, e amargamente lamentável eu não tinha bebido nenhuma
mais água. É uma coisa curiosa que eu sentia bravo com minha esposa;
eu não posso responder por isto, mas meu desejo impotente para alcançar
Leatherhead me preocupou excessivamente.
Eu não me lembro da chegada da cura claramente, de forma que
provavelmente mim cochilou. Eu me dei conta dele como uma figura
sentada em mangas de camisa fuligem-manchadas, e com o virado para
cima dele, limpar-shaven face que encara um chamejando lânguido isso
dançou em cima do céu. O céu era o que é chamado um céu coberto--filas
e filas de abaixo-plumagens lânguidas de nuvem, só tingiu com o pôr-dosol de solstício de verão.
Eu sentei para cima, e ao sussurro de meu movimento ele olhou depressa
para mim.
O " tenha qualquer água "? Eu perguntei abruptamente.
Ele tremeu a cabeça dele.
" Você tem pedido água durante a última hora, " ele disse.
Para um momento nós estávamos calados, enquanto avaliando um ao
outro. Eu ouso diga ele me achou um estranho bastante figura, nu,
economiza para minhas calças compridas água-encharcadas e meias,
escaldou, e minha face e ombros enegreceram pela fumaça. A face dele
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era uma fraqueza justa, o queixo dele se retirou, e os cabelos dele se
deitam dentro encaracolado, quase flaxen enrola na baixa testa dele; os
olhos dele eram bastante grandes, pálidos azul, e fitando
inexpressivamente. Ele falou abruptamente, enquanto olhando vacantly
longe de mim.
" O que significa "? ele disse. " O que significam " estas coisas?
Eu o encarei e não fiz nenhuma resposta.
Ele estendeu uma mão branca magra e raio em quase um tom
reclamando.
" Por que estas coisas são permitidas? Que pecados têm nós terminado? O
serviço matutino terminou, eu estava caminhando pelas estradas para
clarear meu cérebro durante a tarde, e então--fogo, terremoto, morte!
Como se fosse Sodom e Gomorrah! Todo nosso trabalho desfeito, todo o
trabalho----o que é estes marcianos "?
" O que somos nós "? Eu respondi, enquanto clareando minha garganta.
Ele agarrou os joelhos dele e virou olhar novamente para mim. Para meio
um minuto, talvez, que ele fitou silenciosamente.
" Eu estava caminhando pelas estradas para clarear meu cérebro, " ele
disse. " E de repente--fogo, terremoto, morte "!
Ele recaiu em silêncio, com o queixo dele agora afundado quase para os
joelhos dele.
Agora ele começou a acenar a mão dele.
" Todo o trabalho--todas as escolas dominical----o que tem nós
terminado--o que fez Weybridge? Tudo ido--tudo destruiu. A igreja! Nós
reconstruímos isto só três anos atrás. Ido! Varrido fora de existência! Por
que "?
Outra pausa, e ele saiu novamente como um demente.
" A fumaça do goeth ardente dela para cima para sempre "! ele gritou.
Os olhos dele arderam, e ele apontou um dedo magro na direção de
Weybridge.
Antes deste tempo eu estava começando a levar a medida dele. A
tremenda tragédia na qual ele tinha sido envolvido--era evidente ele era
um fugitivo de Weybridge--tinha o dirigido à mesma beira da razão dele.
Nós " estamos longe de Sunbury "? Eu disse, em um verdadeiro tom.
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" O que somos nós fazer "? ele perguntou. Estas criaturas " estão em
todos lugares? A terra terminou determinada para eles "?
Nós " estamos longe de Sunbury "?
" Só esta manhã eu exerci em celebração cedo----"
" Coisas mudaram, " eu disse, quietamente. " Você tem que manter sua
cabeça. Há ainda espere ".
" Espere "!
" Sim. Esperança abundante--para tudo isso destruição "!
Eu comecei a explicar minha visão de nossa posição. Ele escutou no
princípio, mas como eu entrei no amanhecer de interesse nos olhos dele
deu lugar ao olhar fixo anterior deles/delas, e a consideração dele vagou
de mim.
" Este deve ser o começo do fim, " ele disse, enquanto me interrompendo.
" O fim! O grande e terrível dia do Deus! Quando os homens chamarão as
montanhas e as pedras para cair neles e os esconder--os esconda da face
de Ele que sitteth no trono "!
Eu comecei a entender a posição. Eu cessei meu raciocínio labutado,
lutado a meus pés, e, se levantando em cima dele, pôs minha mão no
ombro dele.
" Seja um homem "! dito eu. " Você está fora assustado de suas
inteligências! Que bem é religião se se desmoronar debaixo de
calamidade? Pense em que terremotos e inundações, guerras e volcanoes,
fez antes para homens! Você pensou que Deus tinha isentado Weybridge?
Ele não é um agente " de seguro.
Durante um tempo ele sentou em silêncio em branco.
" Mas como nós podemos escapar "? ele perguntou, de repente. " Eles são
invulneráveis, eles são impiedosos ".
O um nem, talvez, o outro, " eu respondi. " E o mais poderoso eles são o
mais são e cauteloso se nós deveríamos ser. Um deles não foi matado lá
três horas atrás ".
" Matado "! ele disse, enquanto fitando sobre ele. " Como os ministros de
Deus podem ser matados "?
" Eu vi isto acontecer ". Eu procedi lhe falar. " Nós temos chanced para vir
dentro para o grosso disto, " disse eu, " e isso é tudo ".
" O que é isso chameje no céu "? ele perguntou abruptamente.
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Eu lhe falei era o signalling de heliograph--que era o sinal de ajuda
humana e esforço no céu.
" Nós estamos no meio disto, " eu disse, " aquieta como é. Aquela luz
bruxuleante no céu conta a tempestade de ajuntamento. Lá, eu levo isto é
os marcianos, e Londonward onde essas colinas sobem sobre Richmond e
Kingston e as árvores dão cobertura, terraplenagens estão sendo jogadas
para cima e estão sendo colocadas armas. Agora os marcianos estarão
vindo deste modo novamente ".
E até mesmo como falei eu que ele pulou aos pés dele e me parou por um
gesto.
" Escute "! ele disse.
De além as baixas colinas pela água vieram a ressonância sombria de
armas distantes e uns chorando estranhos remotos. Então tudo estava
imóvel. Um cockchafer veio, enquanto vadiando em cima da cerca viva e
além de nós. Alto no oeste a lua crescente pendurou lânguido e
empalidece sobre a fumaça de Weybridge e Shepperton e o quente, ainda
esplendor do pôr-do-sol.
" Nós teve seguimos melhor este caminho, " eu disse, em direção ao norte
".

Capítulo Quatorze
Em Londres
Meu irmão mais jovem estava em Londres quando os marcianos caíram a
Woking. Ele era um estudante médico que trabalha para um exame
iminente, e ele não ouviu falar nada da chegada até o sábado pela manhã.
Os documentos matutinos em sábado contido, além de artigos especiais
prolongados no planeta Marte, em vida nos planetas, e assim
sucessivamente, um sumário e vagamente formulou telegrama, enquanto
ainda mais golpeando para sua brevidade.
Os marcianos, alarmados pela aproximação de uma multidão, tinham
matado várias pessoas com uma arma de rápido-fogo, assim a história
correu. O telegrama concluiu com as palavras: " Formidável como eles
parecem ser, os marcianos não moveram da cova na qual eles caíram, e,
realmente, pareça incapaz de fazer assim. Provavelmente isto está devido
à força relativa da energia " gravitacional da terra. Nisso último texto que
o líder-escritor deles/delas se expandiu muito confortantemente.
Claro que todos os estudantes na classe de biologia do crammer para a
qual meu irmão foi aquele dia, estava intensamente interessado, mas
havia nenhum sinal de qualquer excitação incomum nas ruas. Os
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documentos de tarde sopraram sucatas de notícias debaixo de manchetes
grandes. Eles não tiveram nada que contar além dos movimentos de
tropas sobre a terra comum, e o queimando dos bosques píneos entre
Woking e Weybridge, até as oito. Então o St. A Gazeta de James, em uma
edição extra-especial, anunciou o fato nu da interrupção de comunicação
telegráfica. Era pensado que isto estava devido à queda de queimar
árvores píneas pela linha. Nada que mais do lutar foi conhecido que noite,
a noite de meu passeio para Leatherhead e parte de trás.
Meu irmão não sentia nenhuma ansiedade sobre nós, como ele soube da
descrição nos documentos que o cilindro era umas duas milhas boas de
minha casa. Ele se decidiu correr abaixo aquela noite a mim, em ordem,
como diz ele, ver as Coisas antes de eles fossem matados. Ele despachou
um telegrama que nunca me localizou aproximadamente quatro horas, e
gasto a noite em um corredor de música.
Em Londres, também, o sábado pela noite havia um temporal, e meu
irmão alcançou Waterloo em um táxi. Na plataforma da qual o trem de
meia-noite normalmente começa aprendeu ele, depois de um pouco de
espera, que um acidente impediu para trens de alcançar Woking que
noite. A natureza do acidente ele não pôde averiguar; realmente, as
autoridades de estrada de ferro não souberam claramente naquele
momento. Havia muito pouca excitação na estação, como os funcionários,
não percebendo que qualquer coisa mais adiante que um desarranjo entre
Byfleet e junção de Woking tinha acontecido, estava correndo o teatro
treina que normalmente passou por Woking arredonde por Água de
Virgínia ou Guildford. Eles eram fabricação ocupada os arranjos
necessários alterar a rota do Southampton e Portsmouth domingo Liga
excursões. Repórter de jornal noturno, confundindo meu irmão com o
gerente de tráfico, para quem ele agüenta uma semelhança leve, atocaiou
e tentou o entrevistar. Poucas pessoas, com exceção dos funcionários de
estrada de ferro, conectado o desarranjo com os marcianos.
Eu li, em outra conta destes eventos que em o domingo pela manhã " que
toda a Londres foi eletrificada pelas notícias de Woking ". De fato, não
havia nada que justificar que frase muito extravagante. Bastante
Londoners não ouviu falar dos marcianos até o pânico do segunda-feira
pela manhã. Esses que fizeram ocuparam algum tempo para perceber
tudo aquilo os telegramas apressadamente formulados nos documentos
de domingo carregou. A maioria das pessoas em Londres não lê
documentos de domingo.
Além disso, o hábito de segurança pessoal é fixado assim profundamente
na mente do Londoner, e inteligência surpreendente tanto um assunto
claro que nos documentos que eles poderiam ler sem qualquer tremor
pessoal: aproximadamente sete horas ontem à noite os marcianos saíram
do cilindro, e, se mudando debaixo de uma armadura de proteções
metálicas, destruiu completamente Woking estacionam com as casas
adjacentes, e massacrou um batalhão inteiro do Regimento de Cardigã.
Nenhum detalhe é conhecido. Máximas foram absolutamente inúteis
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contra a armadura deles/delas; as armas de campo foram inválidas por
eles. Hússares voadores têm galopado em Chertsey. Os marcianos
parecem estar movendo lentamente para Chertsey ou Windsor. Grande
ansiedade prevalece em Surrey Ocidental, e estão sendo lançadas
terraplenagens até cheque o Londonward " de antemão. Isso era como o
Sol de domingo pôs isto, e um artigo de manual " inteligente e
notavelmente pronto " no Árbitro comparou o afazeres de repente a um
menagerie deixado entrar solto em uma aldeia.
Ninguém em Londres conheceu a natureza dos marcianos de armoured
positivamente, e ainda havia uma idéia fixa que estes monstros devem
estar lentos: " rastejando," " rastejando expressões painfully"--tais
aconteceram em quase todos os relatórios mais cedo. Nenhum dos
telegramas poderia ter sido escrito por testemunha ocular do avanço
deles/delas. Os documentos de domingo imprimidos edições separadas
como notícias adicionais vieram dar, alguns igualam por falta disto. Mas
não havia praticamente nada mais falar tarde para as pessoas até pela
tarde, quando as autoridades deram para as agências de informações as
notícias na posse deles/delas. Foi declarado que as pessoas de Walton e
Weybridge, e todo o distrito estava vertendo ao longo das estradas
Londonward, e isso era tudo.
Meu irmão entrou para a igreja na casa dos enjeitados na manhã, ainda
em ignorância do que tinha acontecido na noite prévia. Lá ele ouviu
insinuações feitas à invasão, e uma oração especial para paz. Saindo, ele
comprou um Árbitro. Ele foi alarmado às notícias nisto, e foi novamente
para Waterloo estaciona para descobrir se comunicação fosse
restabelecida. Os ônibus, carruagens, ciclistas, e as pessoas inumeráveis
que entram nas melhores roupas deles/delas pareciam raramente
afetados pela inteligência estranha que o venders de notícias estavam
disseminando. Pessoas estavam interessadas, ou, se alarmado, só
alarmou por causa dos residentes locais. Na estação ouviu ele pela
primeira vez que o Windsor e linhas de Chertsey estavam agora
suspensas. O porters lhe falaram aqueles vários telegramas notáveis
tinham sido recebidos pela manhã de Byfleet e Chertsey estaciona, mas
que estes tinham cessado abruptamente. Meu irmão poderia sair muito
pequeno detalhe preciso deles.
Há andamento lutador em sobre Weybridge " era a extensão da
informação deles/delas.
O serviço de trem foi desorganizado agora muito. Totalmente várias
pessoas que tinham estado esperando os amigos de lugares na rede Sulocidental estavam se levantando sobre a estação. A pessoa cinzentoencabeçou o cavalheiro velho veio e abusou a Companhia Sul-ocidental
amargamente a meu irmão. " Quer exibição para cima, " ele disse.
Um ou dois trens entraram de Richmond, Putney, e Kingston, enquanto
contendo as pessoas que tinham saído durante um dia está transportando
e achou as fechaduras fechadas e um sentimento de pânico no ar. Um
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homem em uma jaqueta esporte azul e branca se dirigiu a meu irmão,
cheio de novidades estranhas.
Há anfitriões das pessoas que dirigem em Kingston em armadilhas e
carros e coisas, com caixas de preciosidades e tudo aquilo, que " ele
disse. " Eles vêm de Molesey e Weybridge e Walton, e eles dizem é havido
armas ouvidas a Chertsey, fogo pesado, e aqueles soldados montados
lhes disseram que desçam imediatamente porque os marcianos estão
vindo. Nós ouvimos fogo de armas a Hampton Court estação, mas nós
pensamos que era trovão. O que o dickens faz tudo mau? Os marcianos
não podem sair da cova deles/delas, eles " podem?
Meu irmão não lhe pôde falar.
Depois ele achou que o sentimento vago de alarme tinha esparramado aos
clientes da estrada de ferro subterrânea, e que os excursionistas de
domingo começaram a voltar de por toda parte o lung"--Barnes Sulocidental ", Wimbledon, Richmond Park, Kew, e assim sucessivamente--a
unnaturally horas cedo; mas não uma alma teve qualquer coisa mais que
boato vago conte de. Todo o mundo conectado com o término parecia
doente-suave.
Aproximadamente cinco horas a multidão de ajuntamento na estação era
imensamente entusiasmada pela abertura da linha de comunicação que
quase é fechada invariavelmente entre o Sul-oriental e as estações Sulocidentais, e a passagem de caminhões de carruagem que agüentam
armas enormes e carruagens encheu com soldados. Estas eram as armas
que foram expostas de Woolwich e Chatham para cobrir Kingston. Havia
uma troca de pleasantries: " Você será comido "! " Nós somos os bestadomadores "! e assim sucessivamente. Um pequeno tempo depois de que
uma esquadra de polícia entrou na estação e começou a clarear o público
fora as plataformas, e meu irmão saiu novamente na rua.
Os sinos de igreja estavam tocando para evensong, e uma esquadra de
lassies de Exército de Salvação veio, enquanto cantando abaixo Estrada
de Waterloo. Na ponte vários vadios estavam assistindo uma espuma
marrom curiosa que veio, enquanto vagueando abaixo o fluxo em
remendos. O sol há pouco estava fixando, e o Relógio Sobressai e as
Casas de rosa de Parlamento contra um dos céus mais calmos é possível
imaginar, um céu de ouro, barrado com faixas transversais longas de
nuvem avermelhado-roxa. Havia conversa de um corpo flutuante. Um dos
homens lá, um reservista que ele disse que ele era, falou para meu irmão
ele tinha visto o heliograph que chameja no oeste.
Em Wellington Street desbasta meu irmão conhecido um par de robusto
que há pouco tinha sido apressado fora de Rua Rápida com jornais aindamolhados e fitando anuncia. Catástrofe " " terrível! eles gritaram a pessoa
para o outro abaixo Wellington Street. Ing de " briga a Weybridge!
Descrição cheia! Repulse dos marcianos! Londres em Perigo "! Ele teve
que dar threepence para uma cópia daquele papel.
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Então era, e então só, que ele percebeu algo do poder completo e terror
destes monstros. Ele aprendeu que eles somente não eram um punhado
de criaturas lentas pequenas, mas que eles eram presta atenção a
bamboleio corpos mecânicos vastos; e que eles pudessem mover
rapidamente e poderiam golpear com tal poder que nem sequer as armas
mais poderosas não puderam estar de pé contra eles.
Eles foram descritos como " máquinas de spiderlike vastas, quase cem pés
alto, capaz da velocidade de um trem expresso, e capaz atirar fora uma
viga de intenso calor ". Tinham sido plantadas baterias mascaradas,
principalmente de armas de campo, no país sobre Terra comum de
Horsell, e especialmente entre o distrito de Woking e Londres. Tinham
sido vistos cinco das máquinas comovente para o Thames, e um, por uma
chance feliz, tinha sido destruído. Nos outros casos tinham perdido as
conchas, e as baterias tinham sido aniquiladas imediatamente pelos Calorraios. Foram mencionadas grandes perdas de soldados, mas o tom do
despacho era otimista.
Os marcianos tinham sido repulsados; eles não eram invulneráveis. Eles
tinham se retirado novamente ao triângulo deles/delas de cilindros, no
círculo sobre Woking. Sinaleiros com heliographs estavam empurrando
adiante neles de todos os lados. Armas estavam em trânsito rápido de
Windsor, Portsmouth, Aldershot, Woolwich--até mesmo do norte; entre
outros, arame-armas longas de noventa-cinco toneladas de Woolwich.
Completamente cem e dezesseis estavam em posição ou sendo colocado
apressadamente, Londres principalmente que cobre. Nunca antes de na
Inglaterra tinha estado lá tal uma concentração vasta ou rápida de
material de exército.
Qualquer cilindro adicional que caiu, foi esperado, poderia ser destruído
imediatamente por explosivos altos que estavam sendo fabricados
rapidamente e estavam sendo distribuídos. Nenhuma dúvida, correu o
relatório, a situação era da descrição mais estranha e mais séria, mas o
público foi exortado evitar e desencorajar pânico. Nenhuma dúvida os
marcianos eram estranhos e terríveis dentro o extremo, mas ao exterior
não pôde haver mais que vinte deles contra nossos milhões.
As autoridades tiveram razão para supor, do tamanho dos cilindros que ao
exterior não puderam ser mais que cinco em cada cilindro--quinze
completamente. E um estava pelo menos disposto de--talvez mais. O
público seria advertido razoavelmente da aproximação de perigo, e
estavam sendo levadas medidas elaboradas para a proteção das pessoas
nos subúrbios do sudoeste ameaçados. E assim, com garantias reiteradas
da segurança de Londres e a habilidade das autoridades para contender
com a dificuldade, fechou este quasi-proclamação.
Isto era impresso em tipo enorme em papel tão fresco que ainda estava
molhado, e não tinha havido nenhum tempo para somar uma palavra de
comentário. Era curioso, meu irmão disse, ver como ruthlessly tinham
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sido cortados os conteúdos habituais do papel e tinham sido tirados para
dar este lugar.
Tudo abaixo Wellington poderiam ser vistas as pessoas de Rua tremulando
fora as folhas rosas e lendo, e a Praia era repentinamente ruidosa com as
vozes de um exército de falcoeiros que seguem estes pioneiros. Os
homens vieram, enquanto subindo fora ônibus para afiançar cópias.
Certamente isto notícias excitaram as pessoas intensamente, qualquer a
apatia prévia deles/delas. As venezianas de uma loja de mapa na Praia
estavam sendo tiradas, meu irmão disse, e um homem no raiment de
domingo dele, luvas limão-amarelas igualam, era visível dentro da janela
que firma mapas de Surrey apressadamente ao copo.
Indo em ao longo da Praia para Trafalgar Square, o papel na mão dele,
meu irmão viu alguns dos fugitivos de Surrey Ocidental. Havia um homem
com a esposa dele e dois meninos e alguns artigos de mobília em um
carro como verdureiros use. Ele estava dirigindo da direção de Ponte de
Westminster; e fecha atrás dele veio um vagão de feno com cinco ou seis
pessoas respeitável-olhando nisto, e algumas caixas e pacotes. As faces
destas pessoas eram desfiguradas, e o aparecimento inteiro deles/delas
contrastou conspicuously com o aparecimento Sábado sagrado*-melhor
das pessoas nos ônibus. Pessoas em roupa à moda piada a eles fora de
táxis. Eles pararam no Quadrado como se indeciso qual modo para levar,
e finalmente virou para o leste ao longo da Praia. Algum modo atrás
destes entrou um homem em dia de trabalho veste, enquanto montando
um desses triciclos antiquados com uma roda dianteira pequena. Ele
estava sujo e branco na face.
Meu irmão virou abaixo para Victoria, e conheceu várias tais pessoas. Ele
teve uma idéia vaga que ele poderia ver algo de mim. Ele notou um
número incomum de polícia que regula o tráfico. Alguns dos refugiados
estavam trocando notícias com as pessoas nos ônibus. A pessoa estava
professando para ter visto os marcianos. " Caldeiras em andas, eu lhe
falo, enquanto escarranchando junto como homens ". A maioria deles era
entusiasmado e animado pela experiência estranha deles/delas.
Além de Victoria as público-casas estavam fazendo um comércio vivo com
estas chegadas. A todos os grupos de cantos de rua das pessoas estavam
lendo documentos, falando excitedly, ou encarando estas visitas de
domingo incomuns. Eles pareciam aumentar como noite utilizou, até afinal
as estradas, meu irmão disse, estava como Epsom Rua Alta em um Dia de
Corrida. Meu irmão se dirigiu vários destes fugitivos e obteve respostas
insatisfatórias da maioria.
Nenhum deles poderia lhe falar qualquer notícias de Woking exclui um
homem que o assegurou que Woking tinha sido completamente destruído
na noite prévia.
" Eu venho de Byfleet, " ele disse; o " homem em uma bicicleta entrou
pelo lugar no começo matutino, e correu, enquanto nos advertindo ir de

58

porta em porta. Então vindo os soldados. Nós saímos para olhar, e havia
nuvens de fumaça para o sul--nada mais que fumaça, e não uma alma
que vem aquele modo. Então nós ouvimos as armas a Chertsey, e povos
que vêm de Weybridge. Assim eu tranquei minha casa e vim.
Na ocasião havia um sentimento forte nas ruas que as autoridades eram
culpar para a incapacidade deles/delas para dispors dos invasores sem
tudo isso inconveniência.
Aproximadamente oito horas um barulho de fogo pesado estava por toda
parte distintamente audível o sul de Londres. Meu irmão não pôde ouvir
isto para o tráfico nas ruas principais, mas golpeando pelo quieto atrás
ruas para o rio ele pôde distinguir isto bastante claramente.
Ele caminhou de Westminster para os apartamentos dele se aproxime o
Parque de Regente, aproximadamente dois. Ele estava agora muito
ansioso em minha conta, e transtornado à magnitude evidente da
dificuldade. A mente dele foi inclinada para correr, até mesmo como meu
tinha corrido em sábado, em detalhes de exército. Ele pensou de tudo
essas armas silenciosas, expectantes, da zona rural repentinamente
nômade; ele tentou imaginar " caldeiras em andas " cem pés alto.
Havia um ou dois cartloads de refugiados que passam ao longo de Rua de
Oxford, e vários na Estrada de Marylebone, mas tão lentamente era as
notícias que esparramam aquela Rua de Regente e Lugar de Portland
esteja cheio do promenaders Domingo-noturno habitual deles/delas,
embora eles falassem em grupos, e ao longo da extremidade do Parque
de Regente havia como muitos pares " silenciosos que caminham junto já
fora " debaixo dos abajures de gás se espalhados como tinha sido. A noite
estava morna e ainda, e um pequeno opressivo; o som de armas
continuou com intermitência, e depois da meia-noite lá parecia ser raio de
folha dentro o sul.
Ele leu e re-leu o papel, enquanto temendo o pior tinha acontecido a mim.
Ele estava inquieto, e depois que ceia rondasse novamente à toa fora. Ele
devolveu e tentou desviar a atenção dele às notas de exame dele em vão.
Ele foi para cama um pequeno depois da meia-noite, e foi despertado de
madrugada de sonhos lúridos de segunda-feira pelo som de aldravas, pés
que correm na rua, tocando tambor distante, e um clamour de sinos.
Reflexões vermelhas dançaram no teto. Para um momento ele se deita
surpreendido, enquanto desejando saber se dia tinha vindo ou o mundo
ido furioso. Então ele pulou de cama e correu à janela.
O quarto dele era um sótão e como ele empurrou a cabeça dele fora, para
cima e para baixo a rua havia uma dúzia de ecos para o barulho da faixa
de janela dele, e cabeças em todo tipo de desordem noturna se aparecido.
Estavam sendo gritados Enquiries. " Eles estão vindo "! gritou um policial,
enquanto martelando à porta; " os marcianos estão vindo "! e apressado à
próxima porta.
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O som de tocar tambor e trombetear veio dos Albany Rua Quartéis, e toda
igreja era ao alcance da voz dura no trabalho sono mortal com um tocsin
desordenado veemente. Havia um barulho de portas abrir, e janela depois
que janela no oposto de casas flamejado de escuridão em iluminação
amarela.
Rua acima veio, enquanto galopando uma carruagem fechada, estourando
abruptamente em barulho ao canto, subindo a um clímax movendo
debaixo da janela, e se extinguindo lentamente ao longe. Feche na parte
traseira disto veio um par de táxis, os precursores de uma procissão longa
de voar veículos, indo Escrever com giz estação de Fazenda para cima
onde os trens especiais Norte-ocidentais estavam carregando a maior
parte, em vez de descer o gradiente em Euston.
Por muito tempo meu irmão fitou fora da janela em surpresa em branco,
assistindo os policial que martelam a porta depois de porta, e entregando
a mensagem incompreensível deles/delas. Então a porta atrás dele abriu,
e o homem que hospedou pela aterrissagem entrou, só vestido em
camisa, calças compridas, e chinelos, os suspensórios dele soltam sobre a
cintura dele, os cabelos dele desordenaram do travesseiro dele.
" O que o diabo " é? ele perguntou. " Um fogo? Isso que um diabo de uma
fila "!
Eles ambos içaram as cabeças deles/delas fora da janela, puxando para
ouvir o que os policial estavam gritando. Pessoas estavam saindo das ruas
laterais, e se levantando em grupos ao cantos falar.
" O que o diabo tudo está aproximadamente "? dito o hóspede da mesma
categoria de meu irmão.
Meu irmão lhe respondeu vagamente e começou a vestir, enquanto
correndo com cada artigo de vestuário à janela para não perder nada da
excitação crescente. E agora homens que vendem unnaturally jornais
cedo vieram, enquanto gritando na rua:
" Londres em perigo de sufocação! O Kingston e defesas de Richmond
forçaram! Massacres medrosas no Vale " de Thames!
E em toda parte ele--nos quartos debaixo de, nas casas em cada lateral e
pela estrada, e atrás de nos Terraços de Parque e no cem outras ruas
daquela parte de Marylebone, e o Westbourne Park distrito e St. Pancras,
e para o oeste e em direção ao norte em Kilburn e St. O Wood de John e
Hampstead, e para o leste em Shoreditch e Highbury e Haggerston e
Hoxton, e, realmente, por toda a imensidade de Londres de Ealing para
Presunto Oriental--as pessoas estavam esfregando os olhos deles/delas, e
abrindo janelas para fitar fora e fazer perguntas sem propósito, enquanto
vestindo apressadamente como a primeira respiração da tempestade
próxima de Medo sopraram pelas ruas. Era o amanhecer do grande
pânico. Londres que tinha ido para cama o domingo pela noite
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inconsciente e inerte foi despertada, de madrugada do segunda-feira pela
manhã, para um senso vívido de perigo.
Incapaz da janela dele para aprender o que estava acontecendo, abaixou
meu irmão e fora na rua, da mesma maneira que o céu entre os
parapeitos das casas cresceu rosa com o amanhecer cedo. As pessoas
voadoras a pé e em veículos cresceu mais numeroso todo momento.
Fumaça " " preta! ele ouviu pessoas chorando, e novamente " Fumaça "
Preta! O contágio de tal um medo unânime era inevitável. Como meu
irmão hesitou no porta-passo, ele viu outro notícias vender se
aproximando, e adquiriu um papel em seguida. O homem estava correndo
fora com o resto, e vendendo os documentos dele para um xelim cada
como correu ele--um entrosando grotesco de lucro e pânico.
E deste papel meu leitura de irmão que despacho catastrófico do
Comandante supremo:
" Os marcianos podem descarregar nuvens enormes de um vapor preto e
venenoso por meio de foguetes. Eles sufocaram nossas baterias,
Richmond destruído, Kingston, e Wimbledon, e está avançando
lentamente para Londres, destruindo tudo no modo. É impossível os
parar. Não há nenhuma segurança da Fumaça Preta mas em vôo "
imediato.
Isso era tudo, mas era bastante. A população inteira da grande milhões de
cidade estava mexendo, deslizando, correndo; agora estaria vertendo
masse de en em direção ao norte.
Fumaça " " preta! as vozes choraram. " Incendeie "!
Os sinos da igreja de neighbouring fizeram um tumulto chiando, um carro
negligentemente dirigido embriagado, entre gritos agudos e maldições,
contra o cocho de água rua acima. Luzes amarelas doentias entraram para
lá e para cá nas casas, e alguns dos táxis de transcurso ostentaram
abajures de unextinguished. E em cima o amanhecer estava crescendo
mais luminoso, claro e firma e calma.
Ele ouviu passos que correm para lá e para cá nos quartos, e para cima e
para baixo degraus atrás dele. A proprietária dele veio à porta, livremente
embrulhou em roupão e mantô; o marido dela seguiu ejaculando.
Como meu irmão começou a perceber a importação de todas estas coisas,
ele virou apressadamente para o próprio quarto dele, ponha todo seu
dinheiro disponível--uns dez libras completamente--nos bolsos dele, e saiu
novamente nas ruas.

Capítulo Quinze
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O que tinha Acontecido em Surrey
Era enquanto a cura tinha sentado e tinha falado tão de modo selvagem
comigo debaixo da cerca viva nos prados planos perto de Halliford, e
enquanto meu irmão estava assistindo que os fugitivos fluem em cima de
Ponte de Westminster, que os marcianos tinham retomado a ofensiva. Tão
longe como a pessoa possa averiguar das contas contraditórias que foram
avançadas, a maioria deles permanecida ocupado com preparações no
Horsell descaroça até as nove aquela noite, enquanto se apressando em
alguma operação que desimpediu volumes enormes de fumaça verde.
Mas três saíram certamente de aproximadamente oito horas e, avançando
lentamente e cautiously, fez o espaço deles/delas por Byfleet e Pyrford
para Ripley e Weybridge, e assim entrou em visão das baterias
expectantes contra o pôr-do-sol. Estes marcianos não avançaram em um
corpo, mas em uma linha, cada talvez uma milha e um meio do mais
próximo companheiro dele. Eles comunicaram com um ao outro por meio
de uivos de sirenlike, enquanto correndo a balança para cima e para baixo
de uma nota para outro.
Era este uivante e incendiando das armas a Ripley e St. A Colina de
George que nós tínhamos ouvido a Halliford Superior. As artilharias de
Ripley, voluntários de artilharia verdes que devem nunca ter sido colocado
em tal uma posição, incendiaram uma salva selvagem, prematura,
ineficaz, e fugiu em cavalo e caminha pela aldeia deserta, enquanto o
marciano, sem usar o Calor-raio dele, caminhou serenely em cima das
armas deles/delas, pisou devagar entre eles, passados na frente deles, e
assim entrou inesperadamente nas armas em Painshill Park que ele
destruiu.
O St. Porém, os homens de Colina de George foram conduzidos melhor ou
de um mettle melhor. Escondido por uma madeira pínea como eram eles,
eles parecem ter sido bastante insuspeito pelo marciano mais próximo
para eles. Eles puseram as armas deles/delas tão deliberadamente quanto
se elas tivessem estado em parada, e incendiou a aproximadamente mil
jardas gama.
As conchas brilharam todo o círculo ele, e ele foi visto para avançar alguns
passos, cambaleia, e abaixa. Todo o mundo gritou junto, e as armas
foram recarregadas em pressa frenética. O jogo marciano subvertido para
cima uma ululação prolongada, e imediatamente um segundo que brilha
gigante, enquanto lhe respondendo, se apareceu em cima das árvores
para o sul. Pareceria que uma perna do tripé tinha sido embriagada antes
de um das conchas. O todo da segunda salva voou largo do marciano no
chão, e, simultaneamente, ambos seus companheiros trouxeram os Calorraios deles/delas para afetar a bateria. A munição explodiu, as árvores
píneas em toda parte as armas flamejadas em fogo, e único ou dois dos
homens que já estavam atropelando a crista da colina escaparam.
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Depois disto pareceria que os três levaram deliberação junto e pararam, e
os exploradors que estavam os assistindo relatório que eles
permaneceram absolutamente estacionários para a próxima meia hora. O
marciano que tinha sido subvertido rastejou tediously fora do capuz dele,
uma figura marrom pequena, esquisitamente sugestivo daquela distância
de uma pinta de ferrugem, e aparentemente empenhado no conserto do
apoio dele. Aproximadamente nove que ele tinha terminado, para o capô
dele foi visto então novamente sobre as árvores.
Era alguns minutos passado nove aquela noite quando estas três
sentinelas foram unidas por quatro outros marcianos, cada que leva um
tubo preto grosso. Um tubo semelhante foi dado a cada dos três, e os sete
procederam se distribuir a distâncias iguais ao longo de uma linha curvada
entre St. A Colina de George, Weybridge, e a aldeia de Envie, sudoeste de
Ripley.
Uma dúzia de que foguetes pularam tão logo fora das colinas antes deles
como eles começaram a mover, e advertiu as baterias de espera sobre
Ditton e Esher. Ao mesmo tempo quatro das máquinas lutadoras
deles/delas, semelhantemente armados com tubos, cruzaram o rio, e dois
deles, desmaie contra o céu ocidental, entrou em visão de eu e a cura
como nós aceleramos wearily e dolorosamente ao longo da estrada que
corre em direção ao norte fora de Halliford. Eles moveram, como parecia a
nós, em uma nuvem, porque uma névoa láctea cobriu os campos e rosa a
um terço da altura deles/delas.
A esta visão a cura chorou fracamente na garganta dele, e começou a
correr; mas eu soube que não era nenhum correndo bom de um
marciano, e eu desviei e rastejei por urtigas orvalhosas e amoreira-preta
no fosso largo pelo lado da estrada. Ele olhou atrás, viu o que eu estava
fazendo, e virou me unir.
Os dois pararam, o mais próximo a nós estando de pé e enfrentando
Sunbury, o remoter que são um indistinctness cinzento para a noite
marcam com asterisco, fora para Staines.
Os uivando ocasionais dos marcianos tinham cessado; eles assumiram as
posições deles/delas no crescente enorme sobre os cilindros deles/delas
em silêncio absoluto. Era um crescente com doze milhas entre seus
chifres. Nunca desde o inventar de pólvora era o começo de uma batalha
assim imóvel. Para nós e a um observador sobre Ripley teria tido o
mesmo efeito precisamente--os marcianos pareciam em posse solitária da
noite de darkling, só iluminou como estava pela lua esbelta, as estrelas, o
resplendor da luz do dia, e o clarão corado de St. A Colina de George e os
bosques de Painshill.
Mas enfrentando aquele crescente em todos lugares--a Staines, Hounslow,
Ditton, Esher, Ockham, atrás de colinas e bosques sul do rio, e pelos
prados de grama planos para o norte disto, onde quer que um grupo de
árvores ou casas de aldeia dessem cobertura suficiente--as armas
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estavam esperando. Os foguetes notáveis estouraram e as faíscas
deles/delas pela noite e desapareceu, e o espírito de tudo que essas
baterias assistindo subiram a uma expectativa tensa. Os marcianos
tiveram mas avançar na linha de fogo, e imediatamente essas formas
pretas imóveis de homens, essas armas que brilham assim darkly na noite
cedo, explodiria em uma fúria atroadora de batalha.
Nenhuma dúvida o pensamento que era superior em mil dessas mentes
vigilantes, até mesmo como era superior em meu, era o enigma--quanto
eles entenderam de nós. Eles agarraram que nós em nossos milhões
éramos organizados, disciplinou, enquanto trabalhando junto? Ou eles
interpretaram nossos jactos de fogo, o picando súbito de nossas conchas,
nosso investimento fixo do acampamento deles/delas, como nós devemos
a unanimidade furiosa de arremetida em uma colméia transtornada de
abelhas? Eles sonharam eles poderiam nos exterminar? (Naquele
momento soube ninguém de que comida precisaram eles.) Cem tais
perguntas lutaram junto em minha mente como eu assisti aquela forma
de sentinela vasta. E na parte de trás de minha mente estava o senso de
todo o desconhecido enorme e escondido força Londonward. Eles tinham
preparado armadilhas? Os moinhos de pó estavam a Hounslow pronto
como uma armadilha? O Londoners teriam o coração e coragem para fazer
uma maior Moscou da província poderosa deles/delas de casas?
Então, depois de um tempo interminável, como parecia a nós, enquanto
abaixando e investigando pela cerca viva, veio um pareça o choque
distante de uma arma. Outro mais próximo, e então outro. E então o
marciano ao lado de nós elevou o tubo dele em alto e descarregou isto,
gunwise, com um relatório pesado que fez o suspiro de chão. O um para
Staines lhe respondeu. Havia nenhum flash, nenhuma fumaça,
simplesmente isso detonação carregada.
Eu era tão entusiasmado por este partidário de minuto-armas pesado um
ao outro que eu esqueci de minha segurança pessoal e minhas mãos
escaldadas tão longe sobre trepes para cima na cerca viva e fites para
Sunbury. Como fiz eu assim um segundo relatório seguiu, e um projétil
grande estalou em cima para Hounslow. Eu esperei ver fumaça ou
incendiar pelo menos, ou alguma tal evidência de seu trabalho. Mas tudo
que eu vi eram o céu azul fundo acima, com uma estrela solitária, e a
névoa branca que esparrama largo e baixo abaixo. E tinha havido nenhum
estrondo, nenhuma explosão respondendo. O silêncio foi restabelecido; o
minuto alongou a três.
" O que aconteceu "? disse a cura, enquanto se levantando ao lado de
mim.
" Céu sabe "! dito eu.
Um morcego chamejou por e desapareceu. Um tumulto distante de gritar
começou e cessou. Eu olhei novamente para o marciano, e viu ele era
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agora para o leste comovente ao longo da margem, com um movimento
rápido, rolante,
Todo momento eu esperei o fogo de alguma bateria escondida para pular
nele; mas a calma de noite era irrompível. A figura do marciano cresceu
menor como retrocedeu ele, e agora a névoa e a noite de ajuntamento
tinha o tragado para cima. Por um impulso comum nós trepamos mais
alto. Para Sunbury estava um aparecimento escuro, como se uma colina
cônica tinha entrado de repente em estar lá, enquanto escondendo nossa
visão do mais distante país; e então, remoter pelo rio, em cima de
Walton, nós vimos outro tal ápice. Este colina-como formas cresceu mais
baixo e mais largo até mesmo como fitamos nós.
Movido por um pensamento súbito, eu olhei em direção ao norte, e lá eu
percebi um terço deste kopjes preto nublado tinha subido.
Tudo tinha
marcando o
e então o
deles/delas.

ficado muito imóvel de repente. Longe para o sudeste,
quieto, nós ouvimos os marcianos que vaiam a um ao outro,
ar tremeu novamente com o baque distante das armas
Mas a artilharia terrestre não fez nenhuma resposta.

Agora na ocasião nós não pudemos entender estas coisas, mas depois eu
era aprender o significado deste kopjes ominoso que recolheram o
crepúsculo. Cada um dos marcianos, se levantando no grande crescente
eu descrevi, tinha descarregado, por meio do tubo de gunlike levou ele,
uma lata enorme em cima de qualquer colina, copse, agrupamento de
casas, ou outra possível cobertura para armas, chanced para ser na frente
dele. Alguns incendiaram único destes, uns dois--como no caso do um
tínhamos visto nós; é dito que o um a Ripley tem descarregado nenhum
menos que cinco naquele momento. Estas latas esmagaram em golpear o
chão--eles não explodiram--e incontinently desimpediram um volume
enorme de vapor pesado, como tinta, enquanto enrolando e afluindo para
cima um enorme e nuvem de cúmulo de ébano, uma colina gasosa que
afundou e se esparramou lentamente em cima do país circunvizinho. E o
toque daquele vapor, o inalando de seu wisps pungente, era morte a tudo
aquilo respira.
Era pesado, este vapor, mais pesado que a fumaça mais densa, de forma
que, depois do primeiro uprush tumultuoso e outflow de seu impacto,
afundou abaixo pelo ar e verteu até certo ponto em cima do chão
bastante líquido que gasoso, abandonando as colinas, e fluindo nos vales
e fossos e cursos d'água igualam como ouvi eu que o gás de carbônicoácido que verte de rachas vulcânicas é wont para fazer. E onde descobriu
água que alguma ação química aconteceu, e a superfície seria coberta
imediatamente com uma espuma pulverulenta que afundou lentamente e
trouxe modo mais. A espuma era absolutamente insolúvel, e é uma coisa
estranha, enquanto vendo o efeito imediato do gás, aquele poderia beber
sem lesão a água da qual tinha estado cansado. O vapor não difundiu
como um verdadeiro gás faria. Se manteve bancos junto, sluggishly
corrente abaixo o declive da terra e dirigindo relutantemente antes do
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vento, e muito lentamente combinou com a névoa e umidade do ar, e
afundou para a terra na forma de pó. A menos que um elemento
desconhecido que cede um grupo de quatro linhas o azul do espectro está
preocupado, nós ainda somos completamente ignorantes da natureza
desta substância.
Uma vez o motim tumultuoso de sua dispersão terminou, a fumaça preta
agarrada o chão tão de perto, até mesmo antes de sua precipitação que
cinqüenta pés no ar, nos telhados e histórias superiores de casas altas e
em grandes árvores, havia uma chance de escapar seu veneno
completamente, como era provou aquela noite até mesmo a Rua Cobham
e Ditton.
O homem que escapou no lugar anterior conta uma história maravilhosa
da estranheza de seu fluxo enrolando, e como ele olhou para baixo do
pináculo de igreja e viu as casas da aldeia que sobe iguais fantasmas fora
de seu nada como tinta. Para um dia e um meio permaneceu ele lá,
cansa, enquanto sofrendo fome e sol-chamuscou, a terra debaixo do céu
azul e contra o prospecto das colinas distantes uma expansão veludopreta, com telhados vermelhos, árvores verdes, e, depois, arbustos pretoocultados e portões, celeiros, outhouses, e paredes, subindo aqui e lá na
luz solar.
Mas isso estava a Rua Cobham onde o vapor preto foi permitido
permanecer até que afundou de seu próprio acordo no chão. Como uma
regra os marcianos, quando tinha servido seu propósito, clareou o ar disto
novamente vadeando nisto e dirigindo um jato de vapor nisto.
Isto que eles fizeram com os bancos de vapor perto de nós, como nós
vimos na luz estrelada da janela de uma casa deserta a Halliford Superior,
onde nós tínhamos devolvido. De lá nós poderíamos ver os holofotes em
Colina de Richmond e Colina de Kingston que vão para lá e para cá, e
aproximadamente onze que as janelas sacudiram, e nós ouvimos o som
das armas de assédio enormes que tinham sido colocadas lá em posição.
Estes continuaram com intermitência para o espaço de um quarto de uma
hora, enquanto enviando tiros de chance aos marcianos invisíveis a
Hampton e Ditton, e então as vigas pálidas da luz elétrica desapareceram,
e foi substituído por um brilho vermelho luminoso.
Então o quarto cilindro caiu--um meteoro verde brilhante--como aprendi
depois eu, em Parque de Bushey. Antes das armas no Richmond e
Kingston enfileire de colinas começou, havia um canhoneio espasmódico
longe no sudoeste, devido, que eu acredito, a ser de armas incendiou
casualidade antes de o vapor preto pudesse subjugar as artilharias.
Assim, fixando sobre isto como methodically como homens poderiam
fumar fora o ninho de umas vespas, os marcianos espalharam este vapor
sufocante estranho em cima do país de Londonward. Os chifres do
crescente moveram lentamente separadamente, até afinal eles uma linha
formou de Hanwell a Coombe e Malden. Toda a noite pelos tubos
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destrutivos deles/delas avançados. Nunca uma vez, depois do marciano a
St. A Colina de George foi derrubada, eles deram para a artilharia o
fantasma de uma chance contra eles. Onde quer que houvesse uma
possibilidade de armas que são postas para eles não visto, uma lata fresca
do vapor preto foi descarregada, e onde as armas foram exibidas
abertamente que o Calor-raio foi trazido para agüentar.
Antes da meia-noite as árvores ardentes ao longo dos declives de Parque
de Richmond e o clarão de Colina de Kingston lançaram a luz deles/delas
em uma rede de fumaça preta, enquanto destruindo o vale inteiro do
Thames e estendendo até onde o olho pudesse alcançar. E por estes dois
marcianos lentamente vadeados, e virou os jatos a vapor assobiando
deles/delas deste modo e isso.
Eles estavam poupando do Calor-raio que noite, qualquer um porque eles
tiveram mas uma provisão limitada de material para sua produção ou
porque eles não desejaram destruir o país mas só esmagar e intimidar a
oposição eles tinham despertado. Na pontaria posterior tiveram sucesso
eles certamente. O domingo pela noite era o fim da oposição organizada
aos movimentos deles/delas. Depois disso nenhum corpo de homens
estava contra eles, tão desesperado era o empreendimento. Até mesmo
as tripulações dos torpedo-barcos e destruidores que tinham trazido o
deles/delas rápido-firers para cima o Thames recusaram parar, se
rebelaram, e abaixaram novamente. Os únicos homens de operação
ofensivos aventuraram em depois que aquela noite era a preparação de
minas e armadilhas, e até mesmo em que as energias deles/delas eram
frenéticas e espasmódicas.
A pessoa tem que imaginar, como também a pessoa pode, o destino
dessas baterias para Esher, espera assim tensely no crepúsculo.
Sobreviventes não havia nenhum. A pessoa pode pintar a expectativa em
ordem, os oficiais alertam e alerto, as artilharias pronto, a munição
empilhou dar, as artilharias flexíveis com os cavalos deles/delas e vagões,
os grupos de espectadores de civil que estão de pé tão próximo quanto
lhes permitiram, a quietude de noite, as ambulâncias e barracas de
hospital com o queimado e ferido de Weybridge; então a ressonância
sombria dos tiros que os marcianos incendiaram, e o projétil desajeitado
girando em cima das árvores e casas e esmagando entre os campos de
neighbouring.
Também, a pessoa pode pintar o trocando súbito da atenção, os rolos
rapidamente esparramando e bellyings daquela negridão que avança
heavenward impetuoso, muito alto, enquanto virando o crepúsculo a uma
escuridão palpável, antagonista estranho e horrível de vapor que
escarrancha em suas vítimas, os homens e cavalos se aproximam isto
visto vagamente, enquanto correndo, gritando, caindo impetuoso, gritos
de desânimo, as armas repentinamente abandonado, homens sufocando e
se estorcendo no chão, e o rápido alargar-fora do cone opaco de fumaça.
E então noite e extinção--nada mais que uma massa silenciosa de vapor
impenetrável que esconde seu morto.
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Antes de amanhecer o vapor preto estava vertendo pelas ruas de
Richmond, e o organismo desintegrando de governo era, com um esforço
por último expirando, despertando a população de Londres à necessidade
de vôo.

Capítulo Dezesseis
O Êxodo de Londres
Assim você entende a onda rugindo de que teme isso passado pela maior
cidade no mundo da mesma maneira que segunda-feira estava
amanhecendo--o fluxo de vôo que sobe rapidamente a uma torrente,
enquanto chicoteando em um círculo de tumulto espumando a estrada de
ferro estaciona, aterrado para cima em uma luta horrível sobre a remessa
no Thames, e se apressando em direção ao norte e para o leste por todo
canal disponível. Antes de dez horas o organisation policial, e por meio-dia
até mesmo o organisations de estrada de ferro, era coerência perdedora,
forma perdedora e eficiência, guttering, amolecimento, correndo afinal
naquela liquefação rápida do corpo social.
Toda a estrada de ferro reveste norte do Thames e as pessoas Sulorientais a Rua de Canhão tinha sido advertido antes da meia-noite no
domingo, e trens estavam estando cheios. Pessoas eram savagely lutador
para de pé-quarto nas carruagens iguale às duas horas. Antes das três,
estavam sendo pisoteadas as pessoas e esmagaram até mesmo em Rua
de Bishopsgate, um par de cem jardas ou mais de Liverpool Rua estação;
foram incendiados revólveres, as pessoas apunhalaram, e os policial que
tinham sido enviados dirigir o tráfico, exausto e enfurecido, estavam
quebrando as cabeças das pessoas que eles foram convocados para
proteger.
E como avançou o dia e os motoristas de máquina e foguistas recusaram
voltar a Londres, a pressão do vôo dirigiu as pessoas em uma multidão jáengrossando longe das estações e ao longo das estradas em direção ao
norte-correntes. Por meio-dia um marciano tinha sido visto a Barnes, e
uma nuvem de afundar vapor preto lentamente dirigiu ao longo do
Thames e pelo achata de Lambeth, enquanto cortando toda a fuga em
cima das pontes em seu avanço lento. Outro banco dirigiu em cima de
Ealing, e rodeado uma pequena ilha de sobreviventes em Colina de
Castelo, vivo, mas incapaz escapar.
Depois de um infrutífero lute adquirir um trem Norte-ocidental a bordo em
Fazenda de Giz--as máquinas dos trens que tinham carregado lá na jarda
de bens araram por gritar as pessoas, e uma dúzia de os homens robustos
lutaram para impedir a multidão esmagar o motorista contra o forno dele-meu irmão emergiu na estrada de Fazenda de Giz, evitada por por um
enxame se apressando de veículos, e teve a sorte para ser dianteira no
saco de uma loja de ciclo. O pneu dianteiro da máquina que ele adquiriu
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foi perfurado arrastando isto pela janela, mas ele se levantou e fora,
todavia, sem dano adicional que um pulso cortado. O pé íngreme de
Colina de Haverstock era intransitável devido a vários cavalos
transtornados, e meu irmão golpeou em Estrada de Belsize.
Assim ele saiu da fúria do pânico, e, marginando a Estrada de Edgware,
Edgware alcançado aproximadamente sete, jejuando e cansou, mas bem à
frente da multidão. Ao longo das pessoas de estrada estava se levantando
na estrada, curioso, desejando saber. Ele foi passado por vários ciclistas,
alguns cavaleiros, e dois carros de motor. Uma milha de Edgware a beira
da roda quebrou, e a máquina se tornou unridable. Ele deixou isto pela
margem de estrada e marchou pela aldeia. Havia faz compras meio aberto
na rua principal do lugar, e as pessoas aglomeraram no pavimento e nas
entradas e janelas, encarando surpreso esta procissão extraordinária de
fugitivos que estavam começando. Ele teve sucesso adquirindo um pouco
de comida em uma hospedaria.
Durante um tempo ele permaneceu em Edgware que não sabe isso que
próximo a faça. As pessoas voadoras aumentaram em número. Muitos
deles, como meu irmão, parecido inclinado vadiar no lugar. Havia
nenhuma notícias fresca dos invasores do Marte.
Naquele momento a estrada era abarrotada, mas como ainda longe de
congestionou. A maioria dos fugitivos àquela hora estava montado em
ciclos, mas havia carros de motor, táxis de hansom, e carruagens que se
apressam junto logo, e o pó se manteve nuvens pesadas ao longo da
estrada para St. Albans.
Era talvez uma idéia vaga de fazer o espaço dele a Chelmsford onde
alguns amigos do dele viveu, que afinal induziu meu irmão para golpear
em uma pista quieta que corre para o leste. Agora ele descobriu uma
escada, e, cruzando isto, seguiu um northeastward de trilha. Ele passou
perto de várias casas de fazenda e alguns pequenos lugares cujo nomes
que ele não aprendeu. Ele viu poucos fugitivos até, em uma pista de
grama para Barnet Alto, ele aconteceu em duas senhoras que se tornaram
os viajantes da mesma categoria dele. Ele os descobriu só a tempo os
salvar.
Ele ouviu os gritos deles/delas, e, acelerando círculo o canto, viu um par
de homens que lutam os arrastar fora do pequeno pônei-chaise em qual
eles tinham estado dirigindo, enquanto um terço com dificuldade segurou
a cabeça do pônei amedrontado. Um das senhoras, uma mulher curta
vestiu em branco, simplesmente estava gritando; o outro, uma escuridão,
figura esbelta, cortada ao homem que agarrou o braço dela com um
chicote que ela conteve a mão desembaraçada dela.
Meu irmão agarrou a situação imediatamente, gritou, e apressado para a
luta. Um dos homens desistiu e virou para ele, e meu irmão, realising do
face do antagonista dele que uma briga era inevitável, e sendo um
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pugilista especialista, foi em seguida nele e o enviou abaixo contra a roda
do chaise.
Não era nenhum tempo por cavalheirismo de pugilistic e meu irmão o pôs
quieto com um pontapé, e agarrou o colarinho do homem que puxou ao
braço da senhora esbelta. Ele ouviu o ruído de coiceia, o chicote picou
pela face dele, um terceiro antagonista o golpeou entre os olhos, e o
homem ele segurou se arrancado livre e fugiu abaixo a pista na direção da
qual ele tinha vindo.
Em parte atordoado, ele se achou estando em frente do homem que tinha
segurado a cabeça do cavalo, e se deu conta do chaise que retrocede dele
abaixo a pista, enquanto balançando de lado a lado, e com as mulheres
nisto olhando atrás. O homem antes dele, um forte áspero, tentou fechar,
e ele o parou com um sopro na face. Então, realising que ele estava
deserto, ele evitou círculo e fugiu abaixo a pista depois do chaise, com o
fim de homem robusto atrás dele, e o fugitivo que tinha virado agora
enquanto seguindo remotamente.
De repente ele tropeçou e caiu; o perseguidor imediato dele foi
impetuoso, e ele subiu aos pés dele para se achar novamente com um par
de antagonistas. Ele teria tido pouca chance contra eles não teve a
senhora esbelta mesmo pluckily parado e voltou à ajuda dele. Parece ela
tinha tido um revólver tudo isso tempo, mas tinha estado debaixo do
assento quando foram atacados ela e o companheiro dela. Ela incendiou a
seis jardas distância, enquanto sentindo falta de meu irmão
estreitamente. O menos corajoso dos ladrões fugidos, e o companheiro
dele o seguiu, enquanto amaldiçoando a covardia dele. Eles ambos
pararam em visão abaixo a pista onde a terceira posição de homem
insensível.
" Leve isto "! dito a senhora esbelta, e ela deu para meu irmão o revólver
dela.
" Volte para o chaise, " disse meu irmão, enquanto esfregando o sangue
do lábio fendido dele.
Ela virou sem uma palavra--eles ambos estavam arquejando--e eles
voltaram onde a senhora em branco lutou segurar o pônei amedrontado.
Os ladrões tinham tido bastante disto evidentemente. Quando meu irmão
olhou novamente que eles estavam se retirando.
" Eu sentarei aqui, " disse meu irmão, " se eu posso "; e ele adquiriu no
assento dianteiro vazio. A senhora examinou o ombro dela.
Me " dê as rédeas, " ela disse, e pôs o chicote ao longo do lado do pônei.
Em outro momento uma curva na estrada escondeu os três homens do
olhos de meu irmão.
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Assim, bastante inesperadamente, meu irmão se achou, enquanto
arquejando, com uma boca cortada, uma mandíbula contundida, e juntas
manchadas de sangue, que dirige ao longo de uma pista desconhecida
com estas duas mulheres.
Ele aprendeu elas eram a esposa e a irmã mais jovem de um cirurgião
que vive a Stanmore que tinha vindo de madrugada de um caso perigoso
a Pinner e tinha ouvido em alguma estação de estrada de ferro no modo
dele do avanço marciano. Ele tinha acelerado casa, despertou as
mulheres--o criado deles/delas tinha lhes deixado dois dias antes-acumulado algumas providências, ponha o revólver dele debaixo do
assento--afortunadamente para meu irmão--e lhes disse dirigir em para
Edgware, com a idéia de chegar um trem lá. Ele parou atrás contar o
neighbours. Ele os colheria, ele disse, a sobre meio passado quatro pela
manhã, e agora tinha quase nove anos e eles não tinham visto nada dele.
Eles não puderam parar em Edgware por causa do tráfico crescente pelo
lugar, e assim eles tinham entrado nesta pista lateral.
Isso era a história que eles contaram para meu irmão em fragmentos
quando agora eles pararam novamente, mais próximo a Barnet Novo. Ele
prometeu ficar com eles, pelo menos até que eles poderiam determinar o
que fazer, ou até que o homem desaparecido chegou, e professou para
ser um tiro especialista com o revólver--uma arma estranho a ele--para
lhes dar confiança.
Eles fizeram um tipo de acampamento pelo wayside, e o pônei ficou feliz
na cerca viva. Ele lhes contou a própria fuga dele fora de Londres, e tudo
aquilo que ele conheceu estes marcianos e os modos deles/delas. O sol
rastejou mais alto no céu, e depois que um tempo a conversa deles/delas
desapareceu e deu lugar a um estado intranqüilo de antecipação. Vários
viandante vieram com a pista, e deste meu irmão juntou tais notícias
como pôde ele. Toda resposta quebrada ele tinha afundado a impressão
dele do grande desastre que tinha vindo em humanidade, afundou a
persuasão dele da necessidade imediata por processar este vôo. Ele urgiu
o assunto neles.
" Nós temos dinheiro, " dissemos a mulher esbelta, e hesitamos.
Os olhos dela conheceram meu irmão, e a hesitação dela terminou.
" Assim tenha eu, " disse meu irmão.
Ela explicou que eles tiveram até trinta libras em ouro, além de uma
cinco-libra nota, e sugeriu que com isso eles poderiam adquirir em um
trem a St. Albans ou Barnet Novo. Meu irmão pensou que isso estava
desesperado, enquanto vendo a fúria do Londoners para aglomerar nos
trens, e perfurou a própria idéia dele de golpear por Essex para Harwich e
escapar completamente por isso do país.
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Sra. Elphinstone--isso era o nome da mulher em branco--não escutaria
nenhum raciocínio, e manteve chamada em " George "; mas a cunhada
dela estava incrivelmente quieta e delibera, e afinal aceitou o sugestão de
meu irmão. Assim, projetando para cruzar a Grande Estrada de Norte,
eles foram em para Barnet, meu irmão levando o pônei a salvar isto como
muito como possível.
Como o sol rastejou o céu que o dia ficou excessivamente quente, e
debaixo de pé uma areia grossa, brancura cultivou queimando e
encobrindo, de forma que eles travelled só muito lentamente. As cercas
vivas estavam cinzentas com pó. E como eles avançaram para Barnet um
murmurando tumultuoso cresceu mais forte.
Eles começaram a conhecer mais pessoas. A maior parte estes estavam
fitando antes deles, murmurando perguntas indistintas, gasto,
desfigurado, sujo. Um homem em vestido de noite os, os olhos dele no
chão, passou a pé. Eles ouviram a voz dele, e, olhando atrás para ele, viu
uma mão apertada no cabelo dele e a outra batida coisas invisíveis. O
paroxysm dele de raiva em cima de, ele foi no modo dele sem olhar atrás
uma vez.
Como o festa de meu irmão foi em para as encruzilhadas para o sul de
Barnet eles viram uma mulher que chega a estrada por alguns campos na
esquerda deles/delas, enquanto levando uma criança e com duas outras
crianças; e então passou um homem em preto sujo, com uma vara grossa
em uma mão e um portmanteau pequeno no outro. Então redondo o canto
da pista, de entre as vilas que vigiaram isto a sua confluência com a
estrada alta, veio um pequeno carro puxado por um pônei preto suando e
dirigido por uma mocidade pálida em um chapéu de bolicheiro, torne cinza
com pó. Havia três meninas, meninas de fábrica de Fim Orientais, e um
par de pequenas crianças aglomeradas no carro.
" Isto vai tike nós rahnd Edgware "? perguntado para o motorista,
selvagem-de olhos, branco-enfrentado; e quando meu irmão lhe falou que
vai se ele virasse à esquerda, ele chicoteou uma vez em sem a
formalidade de obrigado.
Meu irmão notou uma fumaça cinzenta pálida ou neblina que sobe na
frente entre as casas deles, e ocultando a fachada branca de um terraço
além da estrada que se apareceu entre as parte de trás das vilas. Sra.
Elphinstone clamou de repente a várias línguas de chama vermelha
esfomaçada que salta na frente sobre as casas deles contra o céu quente,
azul. O barulho tumultuoso se solucionou agora no entrosar desordenado
de muitas vozes, o gride de muitas rodas, o rangendo de vagões, e o
staccato de coiceia. A pista veio em volta nitidamente não cinqüenta
jardas das encruzilhadas.
Céus "! chorado Sra. Elphinstone. " O que é isto você está nos dirigindo
em "?
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Meu irmão parou.
Para a estrada principal era um fluxo fervente das pessoas, uma torrente
de seres humanos que se apressam em direção ao norte, um que aperta
em outro. Um grande banco de pó, branco e luminoso na chama do sol,
fez tudo dentro de vinte pés do chão cinzento e indistinto e era
perpetually renovado pelos pés se apressando de uma multidão densa de
cavalos e de homens e mulheres a pé, e pelas rodas de veículos de toda
descrição.
Modo "! meu irmão ouviu vozes chorando. " Faça espaço "!
Estava como equitação na fumaça de um fogo chegar o ponto de reunião
da pista e estrada; a multidão rugiu como um fogo, e o pó estava quente
e pungente. Realmente, e um pequeno modo para cima a estrada uma
vila estava queimando e estava enviando massas rolantes de fumaça
preta pela estrada acrescentar à confusão.
Dois homens vieram além deles. Então uma mulher suja, levando um
pacote pesado e lamentando. Um cachorro de cão de caça perdido, com
língua suspensa, dubiously circulado os, assustado e miserável,
arredondam e fugiram ao ameaça de meu irmão.
Tanto como eles pudessem ver à direita da estrada Londonward entre as
casas era um fluxo tumultuoso de sujo, acelerando as pessoas, pent entre
as vilas em qualquer lateral; as cabeças pretas, as formas abarrotadas,
cresceram em distinção como eles apressaram para o canto, apressado
passado, e fundiu a individualidade deles/delas novamente em uma
multidão retrocedendo que foi tragada em último em uma nuvem de pó.
" Vá em! Vá em "! chorado as vozes. " Modo! Modo "!
As mãos de um homem apertaram na parte de trás de outro. Meu irmão
se levantou à cabeça do pônei. Irresistibly atraiu, ele avançou lentamente,
passo através de passo, abaixo a pista.
Edgware tinha sido uma cena de confusão, Fazenda de Giz um tumulto
revoltoso, mas esta era uma população inteira em movimento. É difícil de
imaginar aquele anfitrião. Não teve nenhum caráter de seu próprio. As
figuras despejaram passado o canto, e retrocedeu com as parte de trás
deles/delas ao grupo na pista. Com a margem vieram esses que foram
ameaçados a pé pelas rodas, enquanto tropeçando nos fossos, tropeçando
em um ao outro.
Os carros e carruagens aglomeraram íntimo em um ao outro, enquanto
dando pequeno lugar a esses veículos mais rápidos e mais impacientes
que arremessaram adiante de vez em quando quando uma oportunidade
mostrou para si mesmo de fazer assim, enviando as pessoas que se
espalham contra as cercas e portões das vilas.
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" Empurre em "! era o grito. " Empurre em! Eles estão vindo "!
Em um carro estava um homem cego no uniforme do Exército de
Salvação, enquanto gesticulando com os dedos dobrados dele e gritando,
" Eternidade! Eternidade "! A voz dele estava rouca e muito alto de forma
que meu irmão poderia o ouvir desejar depois que ele fosse perdido para
avistar no pó. Algumas das pessoas que aglomeraram nos carros
chicotearam stupidly aos cavalos deles/delas e quarrelled com outros
motoristas; alguns sentaram imóvel, enquanto não encarando nada com
olhos miseráveis; alguns roeram as mãos deles/delas com sede, ou se
deita prostrado nos fundos dos transportes deles/delas. Os pedaços de
cavalos " estavam cobertos com espuma, os olhos deles/delas
sanguinolento.
Havia táxis, carruagens, carros de loja, vagões, além de contar; um carro
de correio, o carro de um estrada-limpador marcou " Sacristia de St.
Pancras, " um vagão de madeira enorme aglomerado com desbasta. O
carretão de um cervejeiro estrondeado por com suas duas próximas rodas
espirradas com sangue fresco.
" Clareie o modo "! chorado as vozes. " Clareie o modo "!
" Eter-nity! Eter-nity "! veio, enquanto ecoando abaixo a estrada.
Havia mulheres tristes, desfiguradas que pisoteiam por, bem vestiu, com
crianças que choraram e tropeçaram, as roupas delicadas deles/delas
sufocaram em pó, as faces cansadas deles/delas cobriram com lágrimas.
Com muitos destes vieram os homens, às vezes útil, às vezes abaixando e
selvagem. Lutando lado a lado com eles empurraram algum desterrado de
rua cansado em trapos pretos enfraquecidos, largo-de olhos, alto-sonoro,
e sujo-declamaram. Havia trabalhadores robustos que empurram o modo
deles/delas junto, homens miseráveis, desleixados, vestidos como
balconistas ou shopmen, enquanto lutando spasmodically; um soldado
ferido que meu irmão notou, os homens vestiram nas roupas de porters
de estrada de ferro, uma criatura miserável em uma camisola com um
casaco lançado em cima disto.
Mas variado como sua composição era, certas coisas tudo aquilo que o
anfitrião teve em comum. Havia medo e dói nas faces deles/delas, e teme
atrás deles. Um tumulto para cima a estrada, uma disputa para um lugar
em um vagão, enviou o anfitrião inteiro deles que aperta o passo
deles/delas; até mesmo um homem tão assustado e quebrado que os
joelhos dele dobraram debaixo dele foi galvanizado para um momento em
atividade renovada. O calor e pó já tinham estado no trabalho nesta
multidão. As peles deles/delas estavam secas, os lábios deles/delas
lustram e racharam. Eles estavam todo sedentos, canse, e footsore. E
entre os gritos vários a pessoa ouviu disputas, repreensões, gemidos de
cansaço e fadiga; as vozes da maioria deles estavam roucas e fracas. Por
tudo correu um refrão:
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" Modo! Modo! Os marcianos estão vindo "!
Poucos parou e veio aparte daquela inundação. A pista abriu slantingly na
estrada principal com uma abertura estreita, e teve um aparecimento de
delusive de vir da direção de Londres. Ainda um tipo de remoinho de
rebanho de pessoas em sua boca; fracos acotovelaram fora do fluxo que a
maior parte descansou mas um momento antes de mergulhar novamente
nisto. Um pequeno modo abaixo a pista, com dois amigos que o se
agacham, põe um homem com uma perna nua, embrulhada
aproximadamente com trapos sangrentos. Ele era um homem afortunado
para ter os amigos.
Homem um pequeno velho, com um bigode militar cinzento e um casaco
de túnica preto imundo, mancou fora e se sentou ao lado da armadilha,
afastado a bota dele--a meia dele estava sangue-manchada--tremeu fora
um seixo, e mancou novamente em; e então uma pequena menina de oito
ou nove, todo só, se lançou debaixo da cerca viva perto de meu irmão,
lamentando.
" Eu não posso ir em! Eu não posso ir em "!
Meu irmão se despertou do entorpecimento dele de surpresa e a ergueu
para cima, enquanto falando suavemente com ela, e a levou a Senhorita
Elphinstone. Tão logo como meu irmão a tocou que ela bastante ainda se
tornou, como se amedrontou.
Ellen "! gritado uma mulher na multidão, com lágrimas na voz dela--Ellen
"! E a criança arremessou de repente longe de meu irmão, enquanto
chorando " a Mãe "!
" Eles estão vindo, " disse um homem a cavalo, enquanto montando
passado ao longo da pista.
" Fora do modo, lá "! gritou um cocheiro, enquanto sobressaindo alto; e
meu irmão viu uma carruagem fechada que entra na pista.
As pessoas esmagaram atrás em um ao outro evitar o cavalo. Meu irmão
empurrou o pônei e chaise atrás na cerca viva, e o homem dirigiu por e
parou à volta do modo. Era uma carruagem, com um poste para um par
de cavalos, mas único estava nos rastros. Meu irmão viu vagamente pelo
pó que dois homens ergueram fora algo em uma maca branca e puseram
isto suavemente na grama em baixo da cerca viva de alfena.
Um dos homens veio, enquanto correndo a meu irmão.
" Onde é qualquer água "? ele disse. " Ele é rapidamente agonizante, e
muito sedento. É Deus Garrick ".
" Deus Garrick "! dito meu irmão; " a Justiça " Principal?
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" A água "? ele disse.
Pode haver uma torneira, " disse meu irmão, " em algumas das casas.
Nós não temos nenhuma água. Eu ouso não deixe minhas pessoas ".
O homem empurrou contra a multidão para o portão da casa de canto.
" Vá em "! disse as pessoas, enquanto empurrando a ele. " Eles estão
vindo! Vá em "!
Então a atenção de meu irmão estava distraída por um homem barbudo,
águia-enfrentado que puxa uma bolsa pequena que dividiu até mesmo
como o olhos de meu irmão descansado nisto e vomitou uma massa de
soberanos que pareciam arrombar para cima moedas separadas como
golpeou o chão. Eles rolaram para cá e para lá entre os pés lutando de
homens e cavalos. O homem parou e olhou stupidly para o montão, e o
cabo de um táxi golpeou o ombro dele e lhe enviou bobinando. Ele deu
um grito agudo e evitou atrás, e um cartwheel o raspou estreitamente.
Modo "! chorado os homens em toda parte ele. " Faça espaço "!
Tão logo como tinha passado o táxi, ele se arremessou, com ambas as
mãos aberto, no montão de moedas, e começou a empurrar punhados no
bolso dele. Um fim de rosa de cavalo nele, e em outro momento, meio
subida, ele tinha sido agüentado debaixo do cavalo é coiceia.
" Pare "! gritado meu irmão, e empurrando uma mulher fora do modo
dele, tentado apertar o pedaço do cavalo.
Antes de ele pudesse adquirir a isto, ele ouviu um grito debaixo das rodas,
e viu pelo pó que a beira que ignora o infeliz pobre está de volta. O
motorista do carro cortou o chicote dele a meu irmão que correu em volta
atrás do carro. Os multitudinous gritando confundiram as orelhas dele. O
homem estava se estorcendo no pó entre o dinheiro se espalhado dele,
incapaz subir, para a roda tinha quebrado a parte de trás dele, e os mais
baixos membros dele põem coxeadura e morto. Meu irmão se levantava e
gritou ao próximo motorista, e um homem em um cavalo preto veio à
ajuda dele.
O " saia da estrada, " disse ele; e, apertando o colarinho do homem com a
carta branca dele, meu irmão o puxou lateralmente. Mas ele ainda
apertou depois do dinheiro dele, e considerou meu fiercely de irmão,
enquanto martelando ao braço dele com um punhado de ouro. " Vá em!
Vá em "! vozes bravas gritadas atrás de.
" Modo! Modo "!
Havia um rompimento como o poste de uma carruagem colidido com o
carro que o homem parou a cavalo. Meu irmão observou, e o homem com
o ouro torceu o círculo de cabeça dele e mordeu o pulso que segurou o
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colarinho dele. Havia um choque, e o cavalo preto veio, enquanto
cambaleando lateralmente, e o carthorse empurraram ao lado disto. Um
ande a pé perdido o pé de meu irmão pela amplitude de um cabelo. Ele
libertou o aperto dele no homem caído e saltou atrás. Ele viu mudança de
raiva a terror na face do infeliz pobre no chão, e em um momento ele era
escondido e meu irmão foi agüentado para trás e levou além da entrada
da pista, e teve que lutar duro na torrente recuperar isto.
Ele viu Senhorita Elphinstone que cobre os olhos dela, e uma pequena
criança, com todos o desejo de uma criança de imaginação simpatizante,
fitando com olhos dilatados a um pardo algo aquele preto de posição e
ainda, chão e esmagou debaixo das rodas rolantes. Nos " deixe voltar! ele
gritou, e começou a virar o círculo de pônei. " Nós não podemos cruzar
isto--inferno, " ele disse e eles voltaram cem jardas o modo que eles
tinham vindo, até que a multidão lutadora era escondida. Como eles
passaram a curva na pista que meu irmão viu a face do homem
agonizante no fosso debaixo da alfena, branco mortal e tirado, e lustrando
com transpiração. As duas mulheres sentaram silencioso, enquanto
abaixando no assento deles/delas e tremendo.
Então além da curva meu irmão parou novamente. Senhorita Elphinstone
era branco e empalidece, e a cunhada dela sentou, enquanto lamentando,
muito miserável até mesmo chamar o George ". Meu irmão foi horrorizado
e foi desconcertado. Tão logo como tinham se retirado eles que ele
percebeu como urgente e inevitável era tentar este cruzamento. Ele virou
a Senhorita Elphinstone, repentinamente resoluto.
" Nós temos que ir aquele modo, " ele disse, e conduziu o círculo de pônei
novamente.
Durante a segunda vez que dia que esta menina provou para a qualidade
dela. Para forçar o modo deles/delas na torrente das pessoas, meu irmão
mergulhou no tráfico e segurou um cavalo de táxi, enquanto ela dirigiu o
pônei por sua cabeça. Um vagão fechou rodas para um momento e rasgou
uma lasca longa do chaise. Em outro momento foram pegados eles e
passaram adiante rapidamente o fluxo. Meu irmão, com as marcas de
chicote do cabman vermelho pela face dele e mãos, subiu no chaise e
levou as rédeas dela.
" Aponte o revólver para o homem atrás, " ele disse, enquanto dando isto
a ela, " se ele nos aperta muito duro. Nenhum!--ponto isto ao cavalo "
dele.
Então ele começou a olhar fora para uma chance de afiar à direita pela
estrada. Mas uma vez no fluxo ele parecia perder volição, se tornar uma
parte daquela derrota parda. Eles varreram por Lascar Barnet com a
torrente; eles eram quase uma milha além do centro da cidade antes de
eles tivessem lutado por para o lado oposto do modo. Era estrondo e
confusão indescritível; mas em e além da cidade se bifurca a estrada
repetidamente, e isto aliviou a tensão até certo ponto.
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Eles golpearam para o leste por Hadley, e lá em qualquer lado da estrada,
e em outro lugar mais distante neles descobriu uma grande multidão das
pessoas que bebem ao fluxo, algum lutando para vir à água. E mais longe
em, de uma calmaria perto de Barnet Oriental, eles viram dois corrida de
trens lentamente um depois o outro sem sinal ou ordem--trens que
enxameiam com pessoas, com homens iguale entre os carvão atrás das
máquinas--indo em direção ao norte ao longo da Grande Estrada de ferro
Do norte. Meu irmão supõe eles devem ter enchido fora de Londres, para
naquele momento o terror furioso das pessoas tinha feito o termini central
impossível.
Se aproxime este lugar que eles pararam para o resto da tarde, para a
violência do dia tinham esvaziado já totalmente todos os três deles. Eles
começaram a sofrer os começos de fome; a noite estava fria, e nenhum
deles ousou dormir. E na noite que muitas pessoas vieram se apressando
ao longo da estrada perto o lugar de boça da amarra deles/delas, fugindo
de perigos desconhecidos antes deles, e entrando na direção da qual meu
irmão tinha vindo.

Capítulo Dezessete
A Criança de Trovão
Se os marcianos só tinham apontado a destruição, eles podem na
segunda-feira aniquilou a população inteira de Londres, como se
esparramou lentamente pelos municípios de casa. Não só ao longo da
estrada por Barnet, mas também por Edgware e Abadia de Waltham, e ao
longo das estradas para o leste para Southend e Shoeburyness, e sul do
Thames Deal e Broadstairs, verteu a mesma derrota frenética. Se a
pessoa pudesse ter pendurado aquela manhã de junho em um balão na
anterior Londres azul brilhando todo em direção ao norte e para o leste
estrada que sai do labirinto enroscado de ruas teria parecido preto
pontilhado com os fugitivos fluindo, cada ponto uma agonia humana de
terror e angústia física. Eu parti a comprimento no último capítulo a conta
de meu irmão da estrada por Lascar Barnet, para que meus leitores
possam perceber como que enxameando de pontos pretos se apareceram
a um desses interessado. Nunca antes de na história do mundo tal uma
massa de seres humanos teve moveu e sofreu junto. Os anfitriões
legendários de góticos e Huns, os exércitos mais enormes que a Ásia
alguma vez viu, teriam sido mas uma gota naquela corrente. E esta não
era nenhuma marcha disciplinada; era um estouro--um estouro
gigantesco e terrível--sem ordem e sem uma meta, seis milhões de
pessoas desarmado e unprovisioned, dirigindo apressadamente. Era o
começo da derrota de civilisation, da massacre de gênero humano.
Diretamente debaixo dele o balloonist teriam visto a rede de ruas longe e
largo, casas, igrejas, quadrados, crescentes, jardins--já desamparado-esparrame fora como um mapa enorme, e no ao sul manchou. Em cima
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de Ealing, Richmond, Wimbledon, como o que teria parecido se alguma
caneta monstruosa tivesse arremessado tinta no quadro. Continuamente,
incessantemente, cada esguicho preto cresceu e esparramou, enquanto
atirando deste modo fora ramificações e que, se aterrando agora contra
chão ascendente, vertendo rapidamente agora em cima de uma crista em
um vale novo-achou, se esparramariam exatamente como um gout de
tinta ao manchar papel.
E além de, as colinas azuis que sobem para o sul do rio revisaram os
marcianos brilhando para lá e para cá, calmamente e methodically que
esparrama a nuvem de veneno deles/delas em cima deste remendo de
país e então em cima disso, pondo isto novamente com os jatos a vapor
deles/delas quando tinha servido seu propósito, e tomando posse do país
conquistado. Eles não parecem ter apontado tanto a exterminação como a
demoralisation completo e a destruição de qualquer oposição. Eles
explodiram qualquer loja de pó que eles descobriram, cortaram todo
telégrafo, e destruíram as estradas de ferro aqui e lá. Eles estavam
paralisando gênero humano. Eles pareciam em nenhuma pressa para
estender o campo das operações deles/delas, e não veio além da parte
central de Londres tudo aquilo dia. É possível que um número muito
considerável das pessoas em Londres adira para as casas deles/delas pelo
segunda-feira pela manhã. Certo é aquele muitos morreram em casa
sufocada pela Fumaça Preta.
Até sobre meio-dia a Piscina de Londres era uma cena surpreendente.
Steamboats e transportando lá de toda a posição de tipos, tentado pelas
somas enormes de dinheiro oferecidas por fugitivos, e é dito que muitos
que nadaram fora para estes recipientes foram empurrados fora com
boathooks e foram submergidos. Aproximadamente uma hora na tarde
que a sobra emagrecendo de uma nuvem do vapor preto se apareceu
entre os arcos de Ponte de Blackfriars. A que a Piscina se tornou uma
cena de confusão furiosa, lutando, e colisão, e durante algum tempo uma
multidão de barcos e barcaças esmagou no arco do norte da Ponte de
Torre, e os marinheiros e lightermen tiveram que lutar savagely contra as
pessoas que enxamearam neles do riverfront. Pessoas estavam trepando
de fato abaixo os cais da ponte de acima.
Quando, uma hora depois, um marciano se apareceu além da Torre de
Relógio e vadeou rio abaixo, nada mais que destroços flutuado sobre
Limehouse.
Da queda do quinto cilindro eu tenho que contar agora. A sexta estrela
caiu em Wimbledon. Meu irmão, enquanto mantendo relógio ao lado das
mulheres no chaise em um prado, viu o flash verde disto distante além
das colinas. Na terça-feira a pequena festa, ainda fixada ao comunicar o
mar, fez seu espaço pelo país enxameando para Colchester. As notícias
que os marcianos estavam agora em posse do todo de Londres era
confirmado. Eles tinham sido vistos a Highgate, e até mesmo, foi dito, a
Neasden. Mas eles não entraram na visão de meu irmão até o amanhã.
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Aquele dia as multidões se espalhadas começaram a perceber a
necessidade urgente de providências. Como eles cresceram famintos que
as propriedades de propriedade cessaram ser consideradas. Os
fazendeiros estavam fora defender os gado-abrigos deles/delas, silos, e
raiz maturativa semeia com braços nas mãos deles/delas. Várias pessoas
agora, como meu irmão, teve as faces deles/delas para o leste, e havia
até mesmo atrás algumas almas desesperadas andamento para Londres
adquirir comida. Estas eram principalmente as pessoas dos subúrbios do
norte cujo conhecimento da Fumaça Preta veio boato. Ele ouviu falar isso
de meio os sócios do governo tinha juntado em Birmingham, e aquelas
quantidades enormes de explosivos altos estavam estando preparadas
para ser usado em minas automáticas pelos municípios de Midland.
Lhe foi falado também que a Midland Estrada de ferro Companhia tinha
substituído as deserções do primeiro dia pânico, tinha retomado tráfico, e
estava correndo trens em direção ao norte de St. Albans para aliviar a
congestão dos municípios de casa. Também havia um anuncie Lascando
Ongar que anuncia aquelas lojas grandes de farinha estava disponível nas
cidades do norte e que dentro de vinte e quatro seria distribuído pão de
horas entre as pessoas famintas no bairro. Mas esta inteligência não o
intimidou do plano de fuga que ele tinha formado, e os três apertaram
todo o dia para o leste, e ouviu nenhum mais da distribuição de pão que
esta promessa. De fato, nem qualquer um ouviu mais disto outro. Aquela
noite derrubou a sétima estrela, enquanto caindo em Colina de Prímula.
Caiu enquanto Senhorita Elphinstone estava assistindo, porque ela levou
aquele dever alternadamente com meu irmão. Ela viu isto.
Na quarta-feira os três fugitivos--eles tinham passado a noite em um
campo de trigo verde--alcançou Chelmsford, e lá um corpo dos
habitantes, enquanto se chamando o Comitê de Provisão Pública, agarrou
o pônei como providências, e não daria nada em troca disto mas a
promessa de uma parte nisto o próximo dia. Aqui haviam rumours de
marcianos a Epping, e notícias da destruição de Waltham Abadia Pó
Moinhos em uma tentativa vã para explodir um dos invasores.
Pessoas estavam assistindo para marcianos aqui das torres de igreja. Meu
irmão, muito afortunadamente para ele como isto chanced, preferiu
empurrar imediatamente em para a costa em lugar de espera para
comida, embora todos os três deles tiveram muito fome. Por meio-dia eles
atravessaram Tillingham que, por incrível que pareça, parecia estar
bastante calado e deserto, economize para alguns plunderers furtivo que
caça para comida. Se aproxime Tillingham que eles entraram de repente
em visão do mar, e a multidão mais surpreendente de transportar de
todos os tipos que é possível imaginar.
Para depois que os marinheiros já não pudessem subir o Thames, eles
vieram para a costa de Essex, para Harwich e Walton e Clacton, e depois
para Asquerosidade e Shoebury, realizar as pessoas. Eles se deitam em
uma curva foicinha-amoldada enorme que desapareceu afinal em névoa
para o Naze. Inshore íntimo era uma multidão de pescar beijocas--o
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inglês, Sulco, francês, holandês, e sueco; lançamentos a vapor do
Thames, iates, barcos elétricos; e além seja navios de fardo grande, uma
multidão de navios carvoeiros imundos, merchantmen em bom estado,
que gado transporta, que o passageiro transporta, petróleo abastece,
oceano pisoteia, um transporte branco velho até mesmo, branco limpo e
navios de linha regular cinzentos de Southampton e Hamburg; e ao longo
da costa azul pelo Blackwater meu irmão poderia entender vagamente um
enxame denso de chaffering de barcos com as pessoas na praia, um
enxame que também quase estendeu para cima o Blackwater a Maldon.
Sobre um par de milhas fora posição um ironclad, muito baixo na água,
quase, para a percepção de meu irmão, como um navio de waterlogged.
Esta era a Criança de Trovão de carneiro. Era o único navio de guerra em
visão, mas longe à direita em cima da superfície lisa do mar--durante
aquele dia havia uma calma morta--ponha uma serpente de fumaça preta
para marcar o próximo ironclads da Frota de Canal que pairou em uma
linha estendida cozinhe em vapor para cima e pronto para ação, pelo
estuário de Thames durante o curso da conquista marciana, vigilante e
ainda impotente prevenir isto.
À vista do mar, Sra. Elphinstone, apesar das garantias da cunhada dela,
deu modo para apavorar. Ela nunca tinha sido fora de Inglaterra antes,
ela preferiria morrer que confiança ela sem amigos em um país
estrangeiro, e assim sucessivamente. Ela parecia, a mulher pobre,
imaginar que o francês e os marcianos poderiam provar bem parecido. Ela
tinha estado crescendo crescentemente histérica, medrosa, e deprimida
durante o dois dias journeyings. A grande idéia dela era voltar a
Stanmore. Coisas sempre tinham sido bem e seguro a Stanmore. Eles
achariam o George a Stanmore.
Estava com a maior dificuldade eles poderiam a adquirir até a praia onde
agora meu irmão sucedeu chamando a atenção de alguns homens em um
navio a vapor de remo do Thames. Eles enviaram para um barco e para
rebanho uma pechincha para trinta-seis libras para os três. O navio a
vapor ia, estes homens disseram, para Ostend.
Eram aproximadamente duas horas quando meu irmão, enquanto tendo
pagado as tarifas deles/delas na passagem, o ache o steamboat
seguramente a bordo com os custos dele. Havia comida a bordo, embora
a preços exorbitantes, e os três deles inventado comer uma refeição
adiante aceso dos assentos.
Já havia a bordo um par de contagem de passageiros, algum de quem
tinham gastado o último dinheiro deles/delas afiançando uma passagem,
mas o capitão demite o Blackwater até as cinco pela tarde, apanhando os
passageiros até que as cobertas sentadas foram aglomeradas até mesmo
perigosamente. Ele teria permanecido mais longo provavelmente tido isto
não sido para o som de armas nas que começaram sobre aquela hora o
sul. Como se em resposta, o seaward de ironclad descarregaram uma
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arma pequena e içaram um fio de bandeiras. Um jato de fumaça pulou
fora dos funis dela.
Alguns dos passageiros eram de opinião que este fogo veio de
Shoeburyness, até que foi notado que estava crescendo mais alto. Ao
mesmo tempo, longe no sudeste os mastros e upperworks de três
ironclads subiram um depois do outro exterior do mar, em baixo de
nuvens de fumaça preta. Mas a atenção de meu irmão reverteu
rapidamente ao fogo distante dentro o sul. Ele imaginou ele viu uma
coluna de fumaça que sobe fora da neblina cinzenta distante.
O pequeno navio a vapor já estava agitando para o leste o modo dela do
crescente grande de transportar, e a baixa costa de Essex estava
crescendo azul e nebulosa, quando um marciano se apareceu, pequeno e
desfalece na distância remota, enquanto avançando ao longo da costa
barrenta da direção de Asquerosidade. A que o capitão na ponte xingou o
topo da voz dele com medo e enfurece à própria demora dele, e os remos
pareciam infetados com o terror dele. Toda alma estava a bordo aos
bastiães ou nos assentos do navio a vapor e encarou aquela forma
distante, mais alto que as árvores ou igreja sobressai no interior, e
avançando com uma paródia vagarosa de um passo largo humano.
Foi o primeiro marciano meu irmão tinha visto, e ele estava de pé, mais
pasmado que apavorado, assistindo este avançando Gigantesco
deliberadamente para a remessa, vadeando mais longe e mais longe na
água como a costa caiu fora. Então, longe além do Abaixe, veio outro,
enquanto escarranchando em cima de algumas árvores raquíticas, e então
contudo outro, ainda mais distante fora, vadeando profundamente por um
mudflat brilhante que parecia desligar a meio caminho entre mar e céu.
Eles eram tudo espiando seaward, como se interceptar a fuga dos
recipientes de multitudinous que eram abarrotado entre Asquerosidade e
o Naze. Apesar dos esforços de palpitação das máquinas do pequeno
paddleboat, e a espuma vertendo que as rodas dela arremessaram atrás
dela, ela retrocedeu com terrificar lentidão deste avanço ominoso.
Olhando northwestward, meu irmão viu o crescente grande de transportar
já se estorcendo com o terror se aproximando; um transcurso de navio
atrás de outro, outro círculo próximo de ao lado terminar em, navios a
vapor assobiando e emitindo volumes de vapor, velas para sendo deixado
sair, lançamentos que apressam para cá e para lá. Ele foi fascinado assim
por isto e pelo perigo rastejando fora à esquerda que ele não teve
nenhum olho para qualquer coisa seaward. E então um movimento rápido
do steamboat (ela tinha vindo de repente em volta evitar corrida de ser
abaixo) o arremessou apressadamente do assento no qual ele estava
parado. Havia um grito em toda parte ele, um tropel de pés, e uma
alegria que parecia ser respondidos fracamente. O steamboat balançaram
e o rodaram em cima de nas mãos dele.
Ele pulou aos pés dele e cuidou de estibordo, e não cem jardas do colocar
salto* no* sapato* deles/delas, lançando barco, um tamanho férreo vasto
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como a lâmina de um ara rasgando pela água, enquanto lançando isto em
qualquer apóia em ondas enormes de espuma que saltou para o navio a
vapor, enquanto arremessando o dela rema helplessly no ar, e quase
chupando então a coberta dela abaixo para a linha de água.
Uma ducha de spray encobriu meu irmão para um momento. Quando os
olhos dele estavam novamente claros que ele viu o monstro tinha passado
e tinha estado apressando landward. Upperworks férreo grande subiram
fora desta estrutura impetuosa, e daqueles funis de gêmeo projetados e
desova uma explosão de fumagem atirada com fogo. Era o carneiro de
torpedo, Criança de Trovão, cozinhando em vapor apressadamente, vindo
ao salvamento da remessa ameaçada.
Mantendo o fundamento dele na coberta levantando apertando os
bastiães, meu irmão olhou novamente além deste leviatã carregando para
os marcianos, e ele viu os três deles agora fecharem junto, e de pé tão
distante fora para mar que os apoios de tripé deles/delas quase foram
submergidos completamente. Assim afundado, e visto em perspectiva
remota, eles se apareceram menos formidáveis que o tamanho férreo
enorme longe dentro de quem se desperta o navio a vapor estava
lançando assim helplessly. Pareceria eles estavam considerando este
antagonista novo com surpresa. À inteligência deles/delas, pode ser, o
gigante era até mesmo tal outro como eles. A Criança de Trovão não
descarregou nenhuma arma, mas simplesmente velocidade máxima de
rebanho para eles. Provavelmente era o não incendiando isso dela a
habilitado se pôr tão próximo o inimigo como fez ela. Eles não souberam o
que fazer dela. Uma concha, e eles teriam a enviado em seguida ao fundo
com o Calor-raio.
Ela estava cozinhando em vapor a tal um passo que por um minuto ela
parecia mediana entre o steamboat e os marcianos--um tamanho preto
diminuindo contra a expansão horizontal retrocedendo da costa de Essex.
De repente o marciano dianteiro abaixou o tubo dele e descarregou uma
lata do gás preto ao ironclad. Bateu o larboard dela apóiam e olharam fora
em um jato como tinta que rolou fora a seaward, uma torrente de
desdobramento de Fumaça Preta da qual o ironclad dirigiram claro. Para
os guardas do navio a vapor, baixo na água e com o sol nos olhos
deles/delas, parecia como se ela já esteja entre os marcianos.
Eles viram as figuras magras separando e subindo fora da água como eles
se retiraram shoreward, e um deles elevou o máquina fotográfica*-como
gerador do Calor-raio. Ele segurou isto apontando descendente
obliquamente, e um banco de vapor pulou da água a seu toque. Deve ter
dirigido pelo ferro do lado do navio como uma vara férrea branco-quente
por papel.
Uma luz bruxuleante de chama passou para cima pelo vapor ascendente,
e então o marciano bobinou e cambaleou. Em outro momento ele estava
cortado, e um grande corpo de água e vapor atirou alto no ar. As armas
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da Criança de Trovão soaram pelo cheiro desagradável, enquanto indo
apagado depois o outro, e um tiro espirrou a água alto perto do navio a
vapor, ricochetou para os outros navios voadores ao norte, e embriagado
uma beijoca para matchwood.
Mas ninguém atendeu a isso muito. À vista do colapso do marciano o
capitão na ponte gritada sem articulação, e todos os passageiros
aglomerando na popa do navio a vapor gritada junto. E então eles
gritaram novamente. Para, surgindo fora além o tumulto branco, rebanho
algo longo e lustra, as chamas que fluem de suas partes medianas, seus
ventiladores e funis que borbotam fogo.
Ela ainda estava viva; a engrenagem de direção, parece, estava intato e o
máquinas trabalhando dela. Ela foi diretamente a um segundo marciano, e
estava dentro de cem jardas dele quando o Calor-raio veio agüentar.
Então com um baque violento, um flash ofuscante, as cobertas dela, os
funis dela, saltaram para cima. O marciano cambaleou com a violência da
explosão dela, e em outro momento o destroços flamejante, enquanto
dirigindo adiante ainda com o ímpeto de seu passo, tinha o golpeado e
tinha o se derrubado como uma coisa de papelão. Meu irmão gritou
involuntariamente. Um tumulto fervente de vapor escondeu tudo
novamente.
" Dois!, " gritou o capitão.
Todo o mundo estava gritando. O navio a vapor inteiro de fim para
terminar tocou com aplauso frenético que foi levado para cima primeiro
antes de um e então por tudo na multidão aglomerando de navios e
barcos que estavam dirigindo fora para mar.
O vapor pendurou na água durante muitos minutos, enquanto escondendo
o terceiro marciano e a costa completamente. E tudo isso tempo o barco
estava remando continuamente fora para mar e longe da briga; e quando
afinal a confusão clareou, o banco acumulando de vapor preto interveio, e
nada da Criança de Trovão poderia ser entendido, nem o terceiro
marciano poderia ser visto. Mas o ironclads para seaward eram agora
bastante íntimos e estando de pé dentro para costa além do steamboat.
O pequeno recipiente continuou batendo seu seaward de modo, e o
ironclads retrocederam lentamente para a costa que ainda era escondido
por um banco marmóreo de vapor vapor de parte, parte gás preto,
eddying e combinando do modo mais estranho. A frota de refugiados
estava se espalhando ao nordeste; várias beijocas estavam velejando
entre o ironclads e o steamboat. Depois de um tempo, e antes de eles
chegaram ao banco de nuvem de afundamento, os navios de guerra
viraram em direção ao norte, e então abruptamente andou e passou para
o sul na neblina engrossando de noite. A costa cresceu lânguida, e afinal
indistinguível entre os baixos bancos de nuvens que estavam juntando
sobre o sol de afundamento.
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Então de repente fora da neblina dourada do pôr-do-sol veio a vibração de
armas, e uma forma de mudança de sombras preta. Todo o mundo lutou à
grade do navio a vapor e investigou no forno ofuscante do oeste, mas
nada seria distinguido claramente. Uma massa de rosa de fumaça que se
inclina e barrado a face do sol. O steamboat pulsaram em seu modo por
uma expectativa interminável.
O sol afundou em nuvens cinzentas, o céu corou e escureceu, a estrela de
noite tremeu em visão. Era crepúsculo fundo quando o capitão clamou e
pontudo. Meu irmão puxou os olhos dele. Algo apressou para cima no céu
fora do greyness--apressou slantingly para cima e muito rapidamente na
clareza luminosa sobre as nuvens no céu ocidental; algo apartamento e
largo, e muito grande, isso varreu círculo em uma curva vasta, cresceu
menor, afundou lentamente, e desapareceu novamente no mistério
cinzento da noite. E como voou que choveu escuridão na terra.

Reserve Dois
A Terra Debaixo dos marcianos

Capítulo Um
Debaixo de Pé
No primeiro livro eu vaguei tanto de minhas próprias aventuras para
contar as experiências de meu irmão que tudo pelos últimos dois capítulos
eu e a cura têm espreitado onde na casa vazia a Halliford nós fugimos
para escapar a Fumaça Preta. Lá eu retomarei. Nós paramos toda a noite
de domingo e todo o próximo dia lá--o dia do pânico--em uma pequena
ilha de luz do dia, corte pela Fumaça Preta do resto do mundo. Nós
poderíamos fazer nada mais que espera em inatividade dolorida durante
esses dois dias cansados.
Minha mente estava ocupada por ansiedade para minha esposa. Eu a
figurei a Leatherhead, apavorado, em perigo, já me lamentando como um
homem morto. Eu paced os quartos e chorou em voz alta quando eu
pensei de como eu estava cortado fora dela, de tudo aquilo poderia
acontecer a ela em minha ausência. Meu primo que eu conheci era valente
bastante para qualquer emergência, mas ele não era o tipo de homem
para perceber perigo depressa, subir prontamente. A que foi precisado
agora não era nenhuma coragem, mas circunspeção. Minha única
consolação era acreditar que os marcianos eram Londonward comovente e
longe dela. Tais ansiedades vagas mantêm a mente sensível e doloroso.
Eu cresci muito cansado e irritável com as ejaculações perpétuas da cura;
eu cansei da visão do desespero egoísta dele. Depois que algum protesto
ineficaz que eu mantive longe dele, enquanto ficando em um quarto-evidentemente a classe de umas crianças--contendo globos, formas, e
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cadernos. Quando ele me seguiu para lá, eu fui para um quarto de caixa
ao topo da casa e para estar só com minhas misérias doloridas, se
prendeu.
Nós fomos abainhados desesperadamente dentro pela Fumaça Preta tudo
aquilo dia e a manhã do próximo. Havia sinais das pessoas na próxima
casa o domingo pela noite--uma face a uma janela e luzes comoventes, e
depois o batendo de uma porta. Mas eu não sei que eram estas pessoas,
nem o que os restou. Nós não vimos nada deles dia que vem. A Fumaça
Preta acumulou riverward lentamente tudo pelo segunda-feira pela
manhã, rastejando mais próximo e mais próximo a nós, dirigindo afinal ao
longo da estrada fora da casa que nos escondeu.
Um marciano ocorreu pelos campos meio-dia, pondo os materiais com um
jato de vapor de superheated que assobiou contra as paredes, esmagou
todas as janelas que tocou, e escaldou a mão da cura como ele fugiu fora
do quarto dianteiro. Quando afinal nós rastejamos pelos quartos
encharcados e olhamos novamente fora, o país estava em direção ao
norte como se uma nevasca preta tinha ignorado isto. Olhando para o rio,
nós fomos surpreendidos para ver uma vermelhidão irresponsável que
entrosa com o preto dos prados chamuscados.
Durante um tempo não vimos nós como esta mudança afetou nossa
posição, a menos que nós fomos aliviados de nosso medo da Fumaça
Preta. Mas depois eu percebi que nós já não fomos abainhados dentro,
que agora nós poderíamos escapar. Tão logo como percebi eu que o modo
de fuga estava aberto, meu sonho de ação devolveu. Mas a cura era
letárgica, desarrazoada.
" Nós estamos seguros aqui, " ele repetiu; " seguro aqui ".
Eu solucionei para o deixar--vai que eu tive! Mais sábio agora para o
artilheiro está ensinando, eu procurei comida e bebida. Eu tinha achado
óleo e trapos para minhas queimaduras, e eu também levei um chapéu e
uma camisa de flanela que eu achei em um dos quartos. Quando estava
claro a ele que eu pretendi ir só--tinha se reconciliado para indo só--ele se
despertou vir de repente. E tudo sendo aquietam ao longo da tarde, nós
começamos aproximadamente cinco horas, como deveria julgar eu, ao
longo da estrada enegrecida para Sunbury.
Em Sunbury, e a intervalos ao longo da estrada, era corpos mortos que
mentem em atitudes contorcidas, cavalos como também os homens,
carros transtornados e bagagem, que tudo cobriram densamente com pó
preto. Aquela mortalha de pó de cindery me fez pensar do que eu tinha
lido da destruição de Pompeii. Nós adquirimos a Hampton Court sem
misadventure, nossas mentes cheio de aparecimentos estranhos e pouco
conhecidos, e a Hampton Court nossos olhos foram aliviados para achar
um remendo de verde que tinha escapado o vento sufocante. Nós
passamos por Bushey Park, com seu cervo indo para lá e para cá debaixo
dos castanheiros, e alguns homens e mulheres que se apressam ao longe
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para Hampton, e assim nós viemos a Twickenham. Estas foram as
primeiras pessoas que nós vimos.
Fora pela estrada os bosques além de Presunto e Petersham ainda eram
em chamas. Twickenham era incólume por Calor-raio ou Fumaça de Preto,
e havia mais pessoas sobre aqui, entretanto nenhum poderia nos dar
notícias. A maior parte eles estavam como nós mesmos, enquanto tirando
proveito de uma calmaria para trocar os quartos deles/delas. Eu tenho
uma impressão que muitas das casas aqui ainda estavam ocupados por
habitantes assustados, também amedrontados até mesmo para vôo. Aqui
também a evidência de uma derrota precipitada era abundante ao longo
da estrada. Eu me lembro da maioria do vividly três bicicletas
embriagadas em um montão, batido na estrada pelas rodas de carros
subseqüentes. Nós cruzamos Richmond Bridge aproximadamente meio
passado oito. Nós nos apressamos pela ponte exposta, claro que, mas eu
notei flutuando abaixo o fluxo várias massas vermelhas, algum muitos pés
por. Eu não soube o que estes eram--não havia nenhum tempo por
escrutínio--e eu pus uma interpretação mais horrível neles que eles
mereceram. Aqui era novamente no lado de Surrey pó preto que tinha
sido uma vez fumaça, e corpos mortos--um montão perto da aproximação
para a estação; mas nós tivemos nenhum olhar rápido dos marcianos até
que nós éramos algum modo para Barnes.
Nós vimos na distância enegrecida um grupo de três pessoas que correm
abaixo uma rua lateral para o rio, mas caso contrário parecia deserto.
Para cima a colina estava queimando cidade de Richmond vivamente; fora
da cidade de Richmond havia nenhum rastro da Fumaça Preta.
Então de repente, como nós chegamos Kew, veio vários pessoas correndo,
e o upperworks de uma lutador-máquina marciana assomaram em visão
em cima dos telhados, não cem jardas longe de nós. Nós nos levantamos
espantados a nosso perigo, e teve o marciano nos olhou para baixo deve
ter perecido imediatamente. Nós estávamos tão apavorados que nós
ousamos não vamos em, mas desviamos e escondeu em um abrigo em
um jardim. Lá a cura abaixou, enquanto lamentando silenciosamente, e
recusando mexer novamente.
Mas minha idéia fixa de alcançar Leatherhead não me deixaria descansar,
e no crepúsculo eu aventurei novamente fora. Eu passei por um matagal,
e ao longo de uma passagem ao lado de uma casa grande que se levanta
em seus próprios chãos, e assim emergiu na estrada para Kew. A cura
que eu parti no abrigo, mas ele veio, enquanto se apressando depois de
mim.
Aquele segundo começo era a coisa mais precipitada que eu já fiz. Para
isto era manifesto que os marcianos eram sobre nós. Nenhum mais cedo
teve a cura me colhida que nós ou vimos a lutador-máquina nós tínhamos
visto antes ou outro, longe pelos prados na direção de Chalé de Kew.
Quatro ou cinco pequenas figuras pretas se apressaram antes disto pelo
verde-cinzento do campo, e em um momento era evidente este marciano
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os procurou. Em três passos largos ele estava entre eles, e eles correram,
enquanto radiando dos pés dele em todas as direções. Ele não usou
nenhum Calor-raio para os destruir, mas os apanhou um por um.
Aparentemente ele os lançou no grande portador metálico que projetou
atrás dele, muito como a cesta de um trabalhador pendura em cima do
ombro dele.
Foi a primeira vez que eu percebi que os marcianos poderiam ter qualquer
outro propósito que destruição com humanidade derrotada. Nós
agüentamos um momento petrificado, então viramos e fugimos por um
portão atrás de nós em um jardim cercado, caia em, em lugar de achou,
um fosso afortunado, e se deita lá, ousar escassos para sussurrar a um ao
outro até as estrelas eram fora.
Eu suponho eram quase onze horas antes de nós tomamos coragem para
começar novamente, enquanto já não se arriscando na estrada, mas se se
mover furtivamente ao longo de hedgerows e por plantações, e assistindo
sutilmente pela escuridão, ele à direita e eu na esquerda, para os
marcianos que pareciam estar em toda parte nós. Em um lugar nós
encontramos uma área chamuscada e enegreceu, enquanto esfriando
agora e pálido, e vários corpos mortos se espalhados de homens, queimou
horrivelmente sobre as cabeças e calções de banho mas com as pernas
deles/delas e botas principalmente intato; e de cavalos mortos, cinqüenta
pés, talvez, atrás de uma linha de quatro armas rasgadas e carruagens de
arma embriagadas.
Brilho, parecia, tinha escapado destruição, mas o lugar estava calado e
deserto. Aqui nós acontecemos em nenhum morto, entretanto a noite era
muito escura para nós vermos nas estradas laterais do lugar. Em Brilho
meu companheiro reclamou de repente de fraqueza e tem sede, e nós
decidimos tentar um das casas.
A primeira casa na que nós entramos, depois de uma pequena dificuldade
com a janela, era uma vila semi-destacada pequena, e eu não achei nada
que comestível partiu no lugar mas um pouco de queijo mofado. Porém,
havia água para beber; e eu levei um hatchet que prometeu ser útil em
nosso próximo arrombamento de casa.
Nós cruzamos então para um lugar onde a estrada vira para Mortlake.
Aqui estava uma casa branca lá dentro de um jardim cercado, e na
despensa deste domicílio nós achamos uma loja de comida--dois pães em
uma panela, um bife cru, e o meio de um presunto. Eu dou este catálogo
tão precisamente porque, como aconteceu, nós fomos destinados para
subsistir nesta loja durante a próxima quinzena. Cerveja engarrafada
estava debaixo de uma estante, e havia duas bolsas de feijões de haricot
e algumas alfaces de coxeadura. Esta despensa abriu em um tipo de
lavar-para cima cozinha, e nisto estava lenha; também havia um armário
no qual nós achamos quase uma dúzia de de burgundy, sopas estanhadas
e salmão, e duas latas de biscoitos.
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Nós sentamos na cozinha adjacente na escuridão--porque nós não
ousamos greve uma luz--e comeu pão e presunto, e bebeu cerveja fora da
mesma garrafa. A cura que ainda era tímida e inquieta era agora,
esquisitamente bastante, por empurrar em, e eu estava lhe urgindo que
mantivesse a força dele comendo quando a coisa aconteceu que isso era
nos prender.
" Não pode ser nenhuma meia-noite contudo, " eu disse, e então veio um
clarão ofuscante de luz verde vívida. Tudo na cozinha saltada fora,
claramente visível em verde e lustra, e desapareceu novamente. E então
seguiu tal um choque como eu nunca ouvi antes ou desde então. Assim
feche nos saltos de sapatos disto sobre pareça instantâneo veio um baque
atrás de mim, um estrondo de copo, um estrondo e chocalho de masonry
caindo em toda parte nós, e o gesso do teto desceu em nós, enquanto
esmagando em uma multidão de fragmentos em nossas cabeças. Eu fui
batido apressadamente pelo chão contra a manivela de forno e atordoado.
Eu era por muito tempo insensível, a cura me falou, e quando eu vim a
nós estava novamente em escuridão, e ele, com uma face molhada, como
achei depois eu, com sangue de uma testa cortada, estava tocando de
leve água em cima de mim.
Durante algum tempo eu não pude lembrar o que tinha acontecido. Então
coisas vieram lentamente a mim. Uma contusão em meu templo se
afirmou.
Você " é melhor "? perguntado para a cura em um sussurro.
Afinal eu lhe respondi. Eu sentei para cima.
Não mova, " ele disse. " O chão está coberto com crockery embriagado da
cômoda. Você não pode mover possivelmente sem fazer um barulho, e eu
imagino eles estão fora ".
Nós ambos sentaram bastante silencioso, de forma que nós um ao outro
poderia ouvir respirando escassamente. Tudo ainda parecia mortal, mas
uma vez algo perto de nós, algum gesso ou obra de alvenaria quebrada,
deslizou abaixo com um som estrondeando. Fora de e muito próximo era
um chocalho intermitente, metálico.
Isso "! disse a cura, quando agora aconteceu novamente.
" Sim, " eu disse. " Mas o que é "?
" Um marciano "! dito a cura.
Eu escutei novamente.
" Não estava como o Calor-raio, " eu disse, e durante um tempo eu fui
inclinado para pensar um das grandes lutador-máquinas tinha tropeçado
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contra a casa, como eu tinha visto um tropeção contra a torre de Igreja
de Shepperton.
Nossa situação era tão estranha e incompreensível que durante três ou
quatro horas, até que o amanhecer veio, nós movemos escassamente. E
então a luz filtrou dentro, não pela janela que permaneceu preta mas por
uma abertura triangular entre uma viga e um montão de tijolos quebrados
na parede atrás de nós. O interior da cozinha nós vimos agora pela
primeira vez greyly.
A janela tinha sido estourada dentro por uma massa de jardim modele
que fluiu em cima da mesa na qual nós tínhamos estado sentando e
tínhamos nos deitado sobre nossos pés. Fora de, a terra foi aterrada alto
contra a casa. Ao topo da armação de janela nós poderíamos ver um cano
de esgoto desarraigado. O chão foi coberto de lixo com hardware
embriagado; o fim da cozinha para a casa estava quebrado em, e desde
que a luz do dia lustrou em lá, era evidente a maior parte da casa tinha se
desmoronado. Vividly contrastante com esta ruína era a cômoda limpa,
manchado na moda, verde pálido, e com vários cobre e recipientes de lata
debaixo disto, o papel de parede que imita azulejos azuis e brancos, e um
par de coloured completa tremulando das paredes sobre a gama de
cozinha.
Como o amanhecer cresceu mais claro, nós vimos pela abertura na parede
o corpo de um marciano, sentinela parada, que eu suponho, em cima do
cilindro ainda ardendo. Nós rastejamos como circumspectly como possível
fora à vista disso do crepúsculo da cozinha na escuridão da copa.
Abruptamente a interpretação certa amanheceu em minha mente.
" O quinto cilindro, " eu sussurrei, " o quinto tiro do Marte, golpeou esta
casa e nos enterrou debaixo das ruínas "!
Durante um tempo a cura estava calada, e então ele sussurrou:
" Deus tem clemência em nós "!
Eu o ouvi choramingando agora a ele.
Economize para aquele som nós bastante ainda nos deitamos na copa; eu
para minha parte escasso ousou respire, e sentou com meus olhos fixados
na luz lânguida da porta de cozinha. Eu poderia ver há pouco a face da
cura, uma forma escura, oval, e o colarinho dele e punhos de manga. Fora
de lá começou a um martelar metálico, então um piando violento, e então
novamente, depois de um intervalo quieto, um assobiando como o
assobiar de uma máquina. Estes barulhos, a maior parte problematical,
continuaram com intermitência, e parecia se qualquer coisa para
aumentar em número como tempo usasse em. Agora um estrondeando
medido e uma vibração que fizeram tudo sobre nós tremor e os
recipientes na despensa tocam e trocam, começou e continuou. Uma vez
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a luz foi eclipsada, e a entrada de cozinha fantasmagórica ficou
absolutamente escura. Durante muitas horas devemos ter abaixado nós
lá, silencioso e tremendo, até que nossa atenção cansada falhou....
Afinal eu achei eu desperto e muito faminto. Eu sou inclinado para
acreditar que nós devemos ter gastado a maior porção de um dia antes
daquele despertar. Minha fome estava a um passo largo tão insistente que
me moveu a ação. Eu falei para a cura que eu ia buscar comida, e sentia
meu modo para a despensa. Ele me fez nenhuma resposta, mas tão logo
como eu comecei a comer o barulho lânguido que eu fiz o mexido para
cima e eu o ouvi rastejando depois de mim.

Capítulo Dois
O que Nós Vimos da Casa Arruinada
Depois de comer nós rastejamos atrás à copa, e lá eu devo ter cochilado
novamente, para quando agora eu olhei em volta que eu estava só. A
vibração estrondeando continuou com persistência pesada. Eu sussurrei
para as várias vezes de cura, e afinal sentia meu modo à porta da
cozinha. Ainda era luz do dia, e eu o percebi pelo quarto, enquanto
mentindo contra o buraco triangular que olhou fora nos marcianos. Os
ombros dele eram hunched, de forma que a cabeça dele era escondido de
mim.
Eu quase poderia ouvir vários barulhos gostarem esses em um abrigo de
máquina; e o lugar balançou com aquele baque de batida. Pela abertura
na parede eu poderia ver o topo de uma árvore tocado com ouro e o
morno azul de um céu de noite tranqüilo. Durante um minuto ou assim eu
permaneci assistindo a cura, e então eu avancei, enquanto abaixando e
pisando com cuidado extremo entre o crockery quebrado que cobriu de
lixo o chão.
Eu toquei a perna da cura, e ele começou tão violentamente que uma
massa de gesso foi deslizar abaixo fora e caiu com um impacto alto. Eu
agarrei o braço dele, enquanto temendo que ele poderia clamar, e por
muito tempo nós abaixamos imóvel. Então eu virei ver quanto de nossa
plataforma permaneceu. A separação do gesso tinha deixado uma racha
vertical aberto no escombros, e se elevando cautiously por uma viga eu
pude ver fora desta abertura em o que tinha sido de noite uma estrada
suburbana quieta. Realmente, vasto era a mudança que nós vimos.
O quinto cilindro deve ter caído certo no meio da casa que nós tínhamos
visitado primeiro. O edifício tinha desaparecido, completamente
embriagado, pulverizou, e dispersou pelo sopro. A posição de cilindro
agora longe em baixo das fundações originais--fundo em um buraco, já
imensamente maior que a cova eu tinha olhado em para Woking. A terra
todo o círculo tinha espirrado debaixo daquele tremendo impacto--"
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espirrou " é a única palavra--e se deita em pilhas amontoadas que
esconderam as massas das casas adjacentes. Tinha se comportado
precisamente como lama debaixo do sopro violento de um martelo. Nossa
casa tinha se desmoronado para trás; a porção dianteira, até mesmo no
chão de chão, tinha sido destruída completamente; por uma chance a
cozinha e copa tinha escapado, e se levantou enterrado agora debaixo de
terra e ruínas, fechado em por toneladas de terra em todo lado economize
para o cilindro. Em cima daquele aspecto nós esperamos a mesma
extremidade da grande cova circular agora os marcianos estavam
comprometidos fazendo. O som de batida pesado estava evidentemente
só atrás de nós, e já e novamente um vapor verde luminoso chegou de
carro como um véu por nosso olho mágico.
O cilindro já foi aberto no centro da cova, e na mais distante extremidade
da cova, entre o embriagado e pedregulho-amontoou matagal, um das
grandes lutador-máquinas, abandonado por seu ocupante, estado de pé
duro e alto contra o céu de noite. No princípio eu notei a cova e o cilindro
escassamente, embora foi conveniente para os descrever primeiro, por
causa do mecanismo brilhando extraordinário eu vi ocupado na
escavação, e por causa das criaturas estranhas que estavam rastejando
lentamente e dolorosamente pelos amontoaram crie mofo perto disto.
O mecanismo que era certamente isso celebrou minha atenção primeiro.
Era um desses tecidos complicados que foram chamados manipulaçãomáquinas desde então, e o estudo de qual já deu tal um ímpeto enorme a
invenção terrestre. Como amanheceu primeiro em mim, apresentou um
tipo de aranha metálica com cinco pernas articuladas, ágeis, e com um
número extraordinário de alavancas articuladas, barras, e alcançando e
apertando tentáculos sobre seu corpo. A maioria de seus braços foi
retratado, mas com três tentáculos longos estava pescando fora várias
varas, pratos, e barras que revestiram a coberta e aparentemente
fortaleceram as paredes do cilindro. Estes, como os extraiu, foi erguido
fora e depositou em uma superfície nivelada de terra atrás disto.
Seu movimento era tão rápido, complexo, e aperfeiçoa isso no princípio eu
não vi isto como uma máquina, apesar de seu resplendor metálico. As
lutador-máquinas eram co-ordinated e animado a um lance
extraordinário, mas nada para comparar com isto. Pessoas que nunca
viram estas estruturas, e tem só os esforços doente-imaginados de
artistas ou as descrições imperfeitas de tal olho-testemunha como eu ir
em, escassamente perceba aquela qualidade viva.
Eu recordo a ilustração de um dos primeiros folhetos para dar conta da
guerra particularmente. O artista tinha feito um estudo precipitado de um
das lutador-máquinas evidentemente, e lá o conhecimento dele terminou.
Ele os apresentou como inclinado, tripés duros, sem flexibilidade ou
sutileza, e com um completamente monotonia enganosa de efeito. O
folheto que contém estas retribuições teve uma voga considerável, e eu
os menciono aqui simplesmente advertir o leitor contra a impressão eles
podem ter criado. Eles eram nenhum mais igual os marcianos eu vi em
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ação que uma boneca holandesa está como um ser humano. Para minha
mente, o folheto teria sido muito melhor sem eles.
No princípio, eu digo, a manipulação-máquina não me impressionou como
uma máquina, mas como uma criatura de crablike com um integument
brilhando, o marciano controlando cujos tentáculos delicados atuaram
seus movimentos parecendo simplesmente ser o equivalente da porção
cerebral do caranguejo. Entretanto eu percebi a semelhança de seu
integument cinzento-marrom, brilhante, duro a isso dos outros corpos
espreguiçando além, e a verdadeira natureza deste trabalhador destro
amanheceu em mim. Com aquele realisation meu interesse trocou a essas
outras criaturas, os reais marcianos. Já eu tinha tido uma impressão
passageira destes, e a primeira náusea já não obscureceu minha
observação. Além disso, eu era escondido e imóvel, e debaixo de
nenhuma urgência de ação.
Eles eram, eu vi agora, as criaturas mais sobrenaturais é possível
conceber. Eles eram redondos corpos enormes--ou, bastante, cabeças-aproximadamente quatro pés em diâmetro, cada corpo que tem na frente
disto uma face. Esta face não teve nenhuma narina--realmente, os
marcianos não parecem ter tido qualquer senso de cheiro, mas teve um
par de muito grande escuro-coloured olhos, e só em baixo deste um tipo
de bico carnudo. Na parte de trás desta cabeça ou corpo--eu sei falar disto
escassamente--era o único tympanic apertado se aparecem, desde
conhecido para ser anatomically uma orelha, entretanto deveria ter sido
quase inútil em nosso ar denso. Em um círculo de grupo a boca seja
dezesseis esbelto, quase tentáculos de whiplike, organizados em dois
grupos de oito cada. Estes grupos foram nomeados desde então bastante
habilmente, por isso anatomista distinto, Professor Howes, as mãos. Até
mesmo como eu vi estes marcianos que eles pareciam ser endeavouring
para se elevar nestes mãos pela primeira vez, mas claro que, com o peso
aumentado de condições terrestres, isto era impossível. Há razão para
supor isso no Marte que eles podem ter progredido neles com alguma
facilidade.
A anatomia interna, eu posso observar aqui, como mostrou desde então
dissecação, era quase igualmente simples. A maior parte da estrutura era
o cérebro, enquanto enviando nervos enormes aos olhos, orelha, e
tentáculos táteis. Além estes era os pulmões vultosos nos quais a boca
abriu, e o coração e seus recipientes. A angústia pulmonar causada pela
atmosfera mais densa e maior atração gravitacional só era muito evidente
nos movimentos convulsivos da pele exterior.
E esta era a soma dos órgãos marcianos. Estranho como pode parecer a
um ser humano, todo o aparato complexo de digestão que compõe o
tamanho de nossos corpos não existiu nos marcianos. Elas eram cabeças-somente cabeças. Entranhas eles não tiveram nenhum. Eles não
comeram, muito menos sumário. Ao invés, eles levaram o sangue fresco,
vivo de outras criaturas, e injetou isto nas próprias veias deles/delas. Eu
me tenho visto este ser terminado, como eu mencionarei em seu lugar.
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Mas, melindroso como posso parecer eu, eu não posso me trazer
descrever o que eu não pude suportar para continuar vigilância nem
sequer. Deixe bastar dizer, foi colidido sangue obtido de um animal ainda
vivendo, em a maioria dos casos de um ser humano, diretamente por
meio de uma pequena pipeta com o canal de recipiente....
A idéia nua disto não é nenhuma dúvida horrivelmente repulsivo para nós,
mas ao mesmo tempo eu penso que nós deveríamos nos lembrar como
repulsivo nossos hábitos carnívoros pareceriam a um coelho inteligente.
As vantagens fisiológicas da prática de injeção são inegáveis, se a pessoa
pensa no tremendo desperdício de tempo humano e energia ocasionado
comendo e o processo digestivo. Nossos corpos são meio composto de
glândulas e tubos e órgãos, ocupado se transformando comida
heterogênea em sangue. Os processos digestivos e a reação deles/delas
na seiva de sistema nervosa nossa força e colour nossas mentes. Os
homens vão felizes ou miseráveis como eles têm fígados saudáveis ou
insalubres, ou som glândulas gástricas. Mas os marcianos foram erguidos
acima de tudo estas flutuações orgânicas de humor e emoção.
A preferência inegável deles/delas para homens como a fonte deles/delas
de nutrição é explicada em parte pela natureza dos restos das vítimas que
eles tinham trazido com eles como providências do Marte. Estas criaturas,
julgar dos restos de shrivelled que entraram em mãos de humano, eram
bipeds com franzino, esqueletos de silicious (quase goste esses das
esponjas de silicious) e musculatura fraca, estando de pé
aproximadamente seis pés alto e tendo redondas, eretas cabeças, e olhos
grandes em covas pedregosas. Dois ou três destes parecem ter sido
trazidos em cada cilindro, e tudo foram matados antes de a terra fosse
chegada. Era da mesma maneira que bem para eles, para a mera
tentativa para se levantar vertical em nosso planeta todo osso teria
arrombado os corpos deles/delas.
E enquanto eu estiver comprometido nesta descrição, eu posso somar
neste lugar certos detalhes adicionais que, embora eles não eram na
ocasião todo evidentes a nós, habilitará o leitor que é alheio com eles
formar um quadro mais claro destas criaturas ofensivas.
Em três outros pontos a fisiologia deles/delas diferiu estranhamente de
nosso. Os organismos deles/delas não dormiram, qualquer que mais que o
coração de homem dorme. Considerando que eles não tiveram nenhum
mecanismo muscular extenso para recuperar, aquela extinção de
periódico era desconhecida a eles. Eles tiveram pequeno ou nenhum
senso de fadiga, pareceria. Em terra eles poderiam ter movido nunca sem
esforço, contudo até mesmo para o último eles detiveram ação. Em vinte
e quatro horas eles fizeram vinte e quatro horas de trabalho, como até
mesmo em terra é talvez o caso com as formigas.
No próximo lugar, maravilhoso como parece em um mundo sexual, os
marcianos estavam absolutamente sem sexo, e então sem quaisquer das

94

emoções tumultuosas que surgem daquela diferença entre homens. Um
marciano jovem, não pode haver nenhuma disputa agora, nasceu em
terra durante a guerra, e foi achado fixo a seu pai, parcialmente brotou
fora, da mesma maneira que lilybulbs jovem brotam fora, ou como os
animais jovens no pólipo de fresco-água.
Em homem, em todos os animais terrestres mais altos, desapareceu tal
um método de aumento; mas até mesmo nesta terra era certamente o
método primitivo. Entre os mais baixos animais, para cima até mesmo
para esses primeiros primos dos animais de vertebrated, o Tunicates, os
dois processos acontecem lado a lado, mas finalmente o método sexual
substituiu seu competidor completamente. Em Marte, porém, só o inverso
foi aparentemente o caso.
É merecedor de observação que certo escritor especulativo de reputação
quasi-científica, enquanto escrevendo muito tempo antes da invasão
marciana, não preveja para homem uma estrutura final distinto a
condição marciana atual. A profecia dele, eu me lembro, se apareceu em
novembro ou dezembro, 1893, em uma publicação longo-defunta, a
Mortalha Mall Budget, e eu recordo uma caricatura disto em um periódico
pre-marciano chamado Ponche. Ele mostrou--escrevendo em um tom tolo,
faceto--que a perfeição de eletrodomésticos mecânicos tem que substituir
membros no final das contas; a perfeição de dispositivos químicos,
digestão; aqueles tais órgãos como cabelo, nariz externo, dentes, orelhas,
e queixo eram nenhuma parte essencial mais longa do ser humano, e que
a tendência de seleção natural mentiria na direção da diminuição fixa
deles/delas pelas idades próximas. O cérebro só permaneceu uma
necessidade cardeal. Só uma outra parte do corpo teve um caso forte
para sobrevivência, e isso era a mão, " professor e agente do cérebro ".
Enquanto o resto do corpo encolheu, as mãos cresceriam maiores.
Há muitos uma verdadeira palavra escrita em gracejo, e aqui nos
marcianos nós temos além de disputa a realização atual de tal uma
supressão do lado animal do organismo pela inteligência. A mim é
bastante acreditável que os marcianos não podem ser descidos ao
contrário de seres nós mesmos, por um desenvolvimento gradual de
cérebro e mãos (a elevação dando posterior para os dois grupos de
tentáculos delicados afinal) às custas do resto do corpo. Sem o corpo o
cérebro, claro que, se tornaria uma mera inteligência egoísta, sem
qualquer do substrato emocional do ser humano.
O último ponto saliente no qual os sistemas destas criaturas diferiram de
nosso estava em que a pessoa poderia ter pensado um particular muito
trivial. Micro-organismos que causam doença tanto e doem em terra,
nunca tenha qualquer um se aparecido em Marte ou ciência sanitária
marciana os eliminadas envelhece atrás. Cem doenças, todas as febres e
contágios de vida humana, consumo, cânceres, tumores e tais
morbidezes, nunca entre no esquema da vida deles/delas. E falando das
diferenças entre a vida no Marte e vida terrestre, eu posso aludir aqui às
sugestões curiosas da erva daninha vermelha.
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Aparentemente o reino vegetal em Marte, em vez de ter verde para um
colour dominante, é de um matiz sangue-vermelho vívido. De qualquer
modo, as sementes que os marcianos (intencionalmente ou
acidentalmente) trouxe com eles deu origem em todos os casos para
vermelho-coloured crescimentos. Só aquele conhecido popularmente
como a erva daninha vermelha, porém, ganhou qualquer fundamento em
competição com formas terrestres. O rastejador vermelho era um real
crescimento transitório, e poucas pessoas viram isto crescendo. Durante
um tempo, porém, a erva daninha vermelha cresceu com vigour
surpreendente e opulência. Esparramou para cima os lados da cova antes
do terço ou quarto dia de nossa prisão, e seu cáctus-como filiais uma
franja de carmine formou às extremidades de nossa janela triangular. E
depois eu achei isto radiodifusão ao longo do país, e especialmente onde
quer que houvesse um fluxo de água.
Os marcianos tiveram o que parece ter sido um órgão audível, um único
redondo tambor à parte de trás do cabeça-corpo, e olhos com uma gama
visual não muito diferente de nosso a não ser que, de acordo com Philips,
azul e violeta seja como preto a eles. É geralmente suposto que eles
comunicaram por sons e gesticulações de tentacular; isto é afirmado, por
exemplo, no capaz mas apressadamente compilou folheto (escrito
evidentemente não por alguém uma olho-testemunha de ações
marcianas) para qual eu já aludi, e o qual, tão longe, foi a fonte principal
de informação relativo a eles. Agora nenhum ser humano sobrevivente viu
tanto dos marcianos em ação como fiz eu. Eu não levo nenhum crédito a
mim para um acidente, mas o fato é assim. E eu afirmo que eu os assisti
próximo repetidas vezes, e que eu vi quatro, cinco, e (uma vez) seis deles
sluggishly que executa o a maioria elaborately complicaram junto ou
operações sem são ou gesto. A alimentação invariavelmente precedida
piando estranha deles/delas; não teve nenhuma modulação, e era, eu
acredito, em nenhum senso um sinal, mas somente o vencimento de ar
preparatório à operação de suctional. Eu tenho uma certa reivindicação a
pelo menos um conhecimento elementar de psicologia, e neste assunto
me convencem--tão firmemente quanto me convencem de qualquer coisa-que os marcianos trocaram pensamentos sem qualquer intermediação
físico. E me convenceram disto apesar de preconceitos fortes. Antes da
invasão marciana, como um leitor ocasional pode se lembrar aqui ou lá,
eu tinha escrito com um pouco de pouca veemência contra a teoria
telepática.
Os marcianos não usaram nenhuma roupa. As concepções deles/delas de
ornamento e decoro eram necessariamente diferentes de nosso; e não só
era eles evidentemente muito menos sensato de mudanças de
temperatura que nós somos, mas mudanças de pressão não parecem ter
afetado a saúde deles/delas seriamente nada. Ainda entretanto eles não
usaram nenhuma roupa, estava nas outras adições artificiais para o
deles/delas completamente recursos que a grande superioridade
deles/delas em cima de posição de homem. Nós os homens, com nossas
bicicletas e estrada-patins, nossas planar-máquinas de Lilienthal, nossas
armas e varas e assim sucessivamente, há pouco é no princípio da
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evolução fora a que os marcianos trabalharam. Eles se tornaram
praticamente meros cérebros, enquanto usando corpos diferentes de
acordo com as necessidades deles/delas da mesma maneira que os
homens usam ternos de roupas e levam uma bicicleta em uma pressa ou
um guarda-chuva dentro o molhado. E talvez dos eletrodomésticos
deles/delas, nada é mais maravilhoso a um homem que o fato curioso que
o que é a característica dominante de quase todos dispositivos humanos
em mecanismo está ausente--a roda está ausente; entre todas as coisas
eles trouxeram para terra há nenhum rastro ou sugestão do uso
deles/delas de rodas. A pessoa teria esperado isto pelo menos em
locomoção. E nesta conexão é curioso a observação que até mesmo nesta
Natureza de terra nunca bateu na roda, ou preferiu outros expedientes a
seu desenvolvimento. E não só ou fez os marcianos não sabem de (que é
incrível), ou se priva de, a roda, mas singularmente no aparato
deles/delas pequeno uso é feito do pivô fixo ou pivô relativamente fixado,
com thereabout de movimentos circular limitado para um avião. Quase
todas as juntas da maquinaria apresentam um sistema complicado de
partes corrediças que movem em cima de portes de fricção pequenos mas
graciosamente curvados. E enquanto neste assunto de detalhe, é notável
que o leverages longo das máquinas deles/delas estão em a maioria dos
casos atuado por um tipo de musculatura imitada dos discos em uma
envoltura elástica; estes discos são polarizados e são reunidos de perto e
poderosamente quando atravessou por uma corrente de eletricidade. Em
deste modo o paralelismo curioso para movimentos animais que estavam
golpeando assim e estavam perturbando ao observador humano, foi
atingido. Tais quasi-músculos abundaram na manipulação-máquina de
crablike que, em meu piar primeiro fora da racha, eu assisti
desempacotando o cilindro. Parecia infinitamente mais vivo que os
marcianos atuais que mentem além isto na luz de pôr-do-sol, arquejando,
mexendo tentáculos ineficazes, e feebly comovente depois da viagem
vasta deles/delas por espaço.
Enquanto eu ainda estava assistindo os movimentos lentos deles/delas na
luz solar, e notando cada detalhe estranho da forma deles/delas, a cura
me fez lembrar da presença dele puxando violentamente a meu braço. Eu
virei a uma face fazendo carranca, e lábios silenciosos, eloqüentes. Ele
quis a racha que permitiu único de nós piar por; e assim eu tive que
anteceder vigilância eles durante um tempo enquanto ele desfrutou
aquele privilégio.
Quando eu olhei novamente, a manipulação-máquina ocupada já tinha
reunido vários dos pedaços de aparato tinha tirado do cilindro em uma
forma que tem uma semelhança inconfundível para seu próprio; e abaixo
na esquerda um pequeno mecanismo cavando ocupado tinha entrado em
visão, enquanto emitindo jatos de vapor verde e trabalhando seu círculo
de modo a cova, enquanto escavando e represando de uma maneira
metódica e distintiva. Isto que era que tinha causado o barulho de batida
regular, e os choques rítmicos que tinham continuado nosso refúgio
tremendo ruinoso. Transportou e assobiou como trabalhou. Tão longe
como pudesse ver eu, a coisa estava sem um marciano dirigindo nada.
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Capítulo Três
Os Dias de Prisão
A chegada de uma segunda lutador-máquina nos dirigiu de nosso olho
mágico na copa, porque nós tememos que da elevação dele o marciano
poderia ver abaixo em nós atrás de nossa barreira. A uma data posterior
nós começamos a sentir menos em perigo dos olhos deles/delas, para a
um olho no deslumbramento da luz solar fora de nosso refúgio deveria ter
sido negridão em branco, mas no princípio a sugestão mais leve de
rebanho de aproximação nós na copa em retirada coração-pulsando.
Ainda terrível como era o perigo que nós incorremos, a atração de piar era
para ambos nós irresistível. E eu recordo agora com um tipo de maravilha
que, apesar do perigo infinito no qual nós estávamos entre fome e um
ainda morte mais terrível, nós ainda poderíamos lutar amargamente para
aquele privilégio horrível de visão. Nós correríamos pela cozinha de um
modo grotesco entre ânsia e o medo de fazer um barulho, e greve um ao
outro, e empurrão soma pontapé, dentro de alguns polegadas de
exposição.
O fato é que nós tivemos disposições absolutamente incompatíveis e
hábitos de pensamento e ação, e nosso perigo e isolamento só
acentuaram a incompatibilidade. A Halliford eu tinha vindo já odiar o
truque da cura de exclamação desamparada, a rigidez estúpida dele de
mente. O monólogo murmurando infinito dele viciou todo esforço que eu
fiz idear uma linha de ação, e me dirigiu às vezes, assim pent para cima e
intensificou, quase para a beira de loucura. Ele era como faltando em
restrição como uma mulher tola. Ele lamentaria por horas junto, e eu
verily acreditam que isto deteriorou a criança de pensamento de vida as
lágrimas fracas dele de algum modo eficaz para o mesmo fim. E eu
sentaria na escuridão incapaz evitar minha mente o por causa das
importunidades dele. Ele comeu mais que eu fiz, e era em vão eu mostrei
que nossa única chance de vida era parar na casa até os marcianos tinha
feito com a cova deles/delas que naquela paciência longa poderia entrar
um tempo agora quando nós deveríamos precisar de comida. Ele comeu e
bebeu impulsively em refeições pesadas a intervalos longos. Ele dormiu
pequeno.
Como os dias usaram em, o descuido absoluto dele de qualquer
consideração assim intensificou nossa angústia e perigo que eu tive, muito
como eu detestei fazendo isto, recorrer a ameaças, e afinal para sopros.
Isso o trouxe argumentar durante um tempo. Mas ele era um dessas
criaturas fracas, sem orgulho, almas tímidas, anêmicas, odiosas, cheio de
astúcia safada que enfrenta Deus nem tripula que enfrenta nem mesmo
eles.
É desagradável para eu recordar e escrever estas coisas, mas eu os fixei
abaixo que minha história não pode faltar nada. Esses que escaparam os
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aspectos escuros e terríveis de vida acharão minha brutalidade, meu flash
de raiva em nossa tragédia final, fácil bastante para culpar; porque eles
sabem o que está errado como também qualquer, mas não o que é
possível a homens torturados. Mas esses que estiveram debaixo da
sombra que abaixou afinal para coisas elementares terão uma caridade
mais larga.
E enquanto dentro de nós lutou fora nossa escuridão, competição escura
de sussurros, comida arrebatada e bebe, e agarrando mãos e sopros,
sem, na luz solar impiedosa daquele junho terrível, era a maravilha
estranha, a rotina pouco conhecida dos marcianos na cova. Me deixe
voltar a essas primeiras experiências novas meu. Depois de muito tempo
mim aventurou atrás ao olho mágico, achar que o novo-comers tinha sido
reforçado pelos ocupantes de nenhum menos que três das lutadormáquinas. Estes duram tinha trazido com eles certos eletrodomésticos
frescos que estavam de uma maneira em ordem sobre o cilindro. A
segunda manipulação-máquina foi completada agora, e foi ocupado
servindo a máquina grande para um das idéias modernas tinha trazido.
Este era um corpo que se assemelha a uma lata de leite em sua forma
geral sobre qual oscilou um receptáculo pera-amoldado e de qual um fluxo
de pó branco fluiu em uma bacia circular abaixo.
O movimento oscilatório foi dado a isto por um tentáculo da manipulaçãomáquina. Com duas mãos espatuladas a manipulação-máquina estava
cavando fora e arremessando massas de barro no receptáculo peraamoldado acima, enquanto com outro braço abriu uma porta
periodicamente e afastado enferrujado e enegreceu escórias de carvão da
parte mediana da máquina. Outro tentáculo de aço dirigiu o pó da bacia
ao longo de um canal guarnecido com suportes para algum receptor que
era escondido de mim pelo montículo de pó azulado. Deste receptor não
visto uma pequena linha de fumaça verde subiu vertically no ar quieto.
Como olhei eu, a manipulação-máquina, com um tinir lânguido e musical,
moda estendida, telescópica, um tentáculo que tinha sido um momento
antes de uma mera projeção cega, até que seu fim era escondido atrás do
montículo de barro. Por outro segundo tinha erguido uma barra de
alumínio branco em visão, imaculado como ainda, e lustrando dazzlingly,
e depositou isto em uma pilha crescente de barras que estavam ao lado
da cova. Entre pôr-do-sol e luz estrelada esta máquina destra deve ter
feito mais que cem que tal tranca fora do barro cru, e o montículo de pó
azulado subiu continuamente até que tampou o lado da cova.
O contraste entre os movimentos rápidos e complexos destas idéias e o
desajeitamento ofegante inerte dos mestres deles/delas era agudo, e há
dias eu tive que se falar repetidamente que este posterior realmente era
os vivendo das duas coisas.
A cura teve posse da racha quando os primeiros homens foram trazidos à
cova. Eu estava sentando abaixo, amontoado para cima, enquanto
escutando com todas minhas orelhas. Ele fez um movimento súbito para
trás, e eu, medroso que nós fomos observados, abaixou em um espasmo
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de terror. Ele veio, enquanto deslizando abaixo o lixo e rastejou ao lado
de mim na escuridão, inarticulado, gesticulando, e para um momento eu
compartilhei o pânico dele. O gesto dele sugestionou uma resignação da
racha, e depois que um pequeno tempo minha curiosidade me deu
coragem, e eu me levantei, pisei por ele, e trepei até isto. No princípio eu
não poderia ver nenhuma razão para o behaviour frenético dele. O
crepúsculo tinha vindo agora, as estrelas eram pequenas e desfalecem,
mas a cova foi iluminada pelo fogo verde chamejando que veio da
alumínio-fabricação. O quadro inteiro era um esquema chamejando de
vislumbres verdes e sombras pretas enferrujadas trocando, enquanto
tentando estranhamente aos olhos. Em cima de e por tudo passaram os
morcegos, enquanto não atendendo a isto. Os marcianos espreguiçando
eram nenhum mais longo ser visto, o montículo de pó azul-verde tinha
subido para os cobrir de visão, e uma lutador-máquina, com suas pernas,
amassou, e abreviou, se levantou pelo canto da cova. E então, entre o
clangour da maquinaria, veio uma suspeita acumulando de vozes
humanas que eu entretive no princípio só para despedir.
Eu abaixei, enquanto assistindo esta lutador-máquina de perto, se
satisfazendo agora pela primeira vez que o capuz conteve um marciano
realmente. Como ergueram as chamas verdes que eu poderia ver o
vislumbre oleoso do integument dele e o brilho dos olhos dele. E de
repente eu ouvi um grito, e viu um tentáculo longo que alcança em cima
do ombro da máquina à pequena gaiola que hunched em sua parte de
trás. Então algo--algo lutando violentamente--foi erguido alto contra o
céu, um preto, enigma vago contra a luz estrelada; e como desceu
novamente este objeto preto, eu vi pelo brilho verde que era um homem.
Para um momento ele era claramente visível. Ele era um homem robusto,
corado, de meia-idade, bem vestiu; três dias antes de, ele deve ter
caminhado o mundo, um homem de conseqüência considerável. Eu
poderia ver os olhos fitando dele e vislumbres de luz nos cravos dele e
poderia assistir cadeia. Ele desapareceu atrás do montículo, e para um
momento havia silêncio. E então começou um gritando e um piando
contínuo e alegre dos marcianos.
Eu deslizei abaixo o lixo, lutado a meus pés, aplaudiu minhas mãos em
cima de minhas orelhas, e fugiu na copa. A cura que tinha estado
abaixando silenciosamente com os braços dele em cima da cabeça dele
observou como passei eu, clamou bastante ruidosamente a minha
deserção dele, e veio, enquanto correndo atras de mim.
Aquela noite, como nós espreitamos na copa, equilibrado entre nosso
horror e a fascinação terrível isto piando tiveram, embora eu sentia uma
necessidade urgente de ação que eu tentei conceber algum plano de fuga
em vão; mas depois, durante o segundo dia, eu pude considerar nossa
posição com grande clareza. A cura, eu achei, era bastante incapaz de
discussão; este novo e culminando atrocidade tinha o roubado de todos os
vestígios de razão ou premeditação. Praticamente ele já tinha afundado ao
nível de um animal. Mas como vai a declaração, eu me agarrei com ambas
as mãos. Cresceu em minha mente, uma vez eu poderia enfrentar para os
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fatos que terrível como nossa posição era, havia como ainda nenhuma
justificação para desespero absoluto. Nossa posição de chance principal na
possibilidade dos marcianos que fazem a cova nada além de um
acampamento temporário. Ou até mesmo se eles mantivessem isto
permanentemente, eles poderiam não considerar isto necessário vigiar
isto, e poderia ser disposta uma chance de fuga nos. Eu também pesei
muito cuidadosamente a possibilidade de nosso cavar um modo fora em
uma direção longe da cova, mas as chances de nosso emergir à vista de
alguma lutador-máquina de sentinela pareciam muito grandes no
princípio. E eu deveria ter tido que fazer todo o se cavando. A cura teria
me fracassado certamente.
Estava no terceiro dia, se minha memória serve direito para mim, que eu
vi o rapaz matou. Era a única ocasião na qual eu vi os marcianos de fato
alimente. Depois que aquela experiência eu evitei o buraco na parede para
a parte melhor de um dia. Eu entrei na copa, afastado a porta, e gasto
algumas horas cavando tão silenciosamente quanto possível com meu
hatchet; mas quando eu tinha feito um buraco sobre um par de pés fundo
a terra solta se desmoronada ruidosamente, e eu não ousei continue. Eu
perdi coragem, e coloca por muito tempo no chão de copa, enquanto não
tendo nenhum espírito até mesmo para mover. E depois disso eu
abandonei a idéia de escapar através de escavação completamente.
Diz muito para a impressão que os marcianos tinham deixado em mim
que no princípio eu entretive pequeno ou nenhuma esperança de nossa
fuga sendo provocado pela subversão deles/delas por qualquer esforço
humano. Mas na quarto ou quinta noite ouvi eu um pareça armas
pesadas.
Estava à noite muito tarde, e a lua estava lustrando brightly. Os
marcianos tinham tomado a escavar-máquina, e, economize para uma
lutador-máquina que estava no banco de remoter da cova e uma
manipulação-máquina que foram enterradas imediatamente fora de minha
visão em um canto da cova em baixo de meu olho mágico, o lugar estava
deserto por eles. Com exceção do brilho pálido da manipulação-máquina e
as barras e remendos de luar branco a cova estava em escuridão, e, com
exceção do tinir da manipulação-máquina, bastante ainda. Aquela noite
era uma serenidade bonita; economize para um planeta, a lua parecia ter
o céu a ela. Eu ouvi um cachorro uivando, e aquele som familiar que era
que isso me fez escutar. Então eu ouvi um prosperando bastante
distintamente precisamente como o som de grandes armas. Seis relatórios
distintos que eu contei, e depois de um intervalo seis longo novamente. E
isso era tudo.

Capítulo Quatro
A Morte da Cura
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Estava no sexto dia de nossa prisão que eu piei durante a última vez, e
agora se achou só. Em vez de manter perto de mim e tentar me expulsar
da racha, a cura tinha voltado na copa. Eu fui golpeado por um
pensamento súbito. Eu voltei depressa e quietamente na copa. Na
escuridão eu ouvi o cura bebendo. Eu arrebatei na escuridão, e meus
dedos pegaram uma garrafa de burgundy.
Durante alguns minutos havia uma luta. A garrafa golpeou o chão e sem
dinheiro, e eu desisti e subi. Nós estávamos de pé arquejo e ameaçando
um ao outro. No fim eu me plantei entre ele e a comida, e lhe contou
minha determinação começar uma disciplina. Eu dividi a comida na
despensa, em rações durar nós dez dias. Eu não o deixaria comer
qualquer mais aquele dia. Pela tarde ele fez um esforço fraco para chegar
à comida. Eu tinha estado cochilando, mas em um momento eu estava
acordado. Todo o dia e toda a noite que nós sentamos cara a cara, eu
canso mas resoluto, e ele lamentando e reclamando da fome imediata
dele. Era, eu sei, uma noite e um dia, mas a mim parecia--parece agora-um comprimento interminável de tempo.
E assim nossa incompatibilidade alargada terminou afinal em conflito
aberto. Durante dois dias vastos nós lutamos em meia-vozes e lutando
competições. Havia tempos quando eu bati e o chutei loucamente, tempos
quando eu bajulei e o persuadi, e uma vez eu tentei o subornar com a
última garrafa de burgundy, para lá era uma bomba de chuva-água da
qual eu poderia obter água. Mas força nem bondade ajudou; ele
realmente estava além de razão. Ele nem desistiria dos ataques dele na
comida nem do balbucio ruidoso dele para ele. As precauções
rudimentares para manter nossa prisão sofrível ele não observaria.
Lentamente eu comecei a perceber a subversão completa da inteligência
dele, perceber que meu companheiro exclusivo nesta escuridão íntima e
doentia era um homem insano.
De certas recordações vagas eu sou inclinado para pensar minha própria
mente vagou às vezes. Eu tive sonhos estranhos e horrorosos sempre que
eu dormi. Soa paradoxal, mas eu sou inclinado para pensar que a
fraqueza e loucura da cura me advertiram, me suportaram, e me
mantiveram um homem são.
No oitavo dia ele começou a falar em voz alta em vez de sussurrar, e nada
que eu poderia fazer moderaria a fala dele.
" Há pouco é, O Deus "! ele diria, inúmeras vezes. " Há pouco é. Em mim
e o meu é o castigo se deitado. Nós pecamos, nós caímos curtos. Havia
pobreza, tristeza; o pobre foi andado no pó, e eu segurei minha paz. Eu
orei loucura aceitável--meu Deus, que loucura!--quando eu deveria ter me
levantado, entretanto eu morri para isto, e os chamou arrepender-se
arrepender!... Opressores do pobre e necessitado... ! A imprensa de vinho
de Deus "!
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Então ele reverteria de repente ao assunto da comida que eu retive dele,
enquanto rezando, implorando, lamentando, ameaçando afinal. Ele
começou a elevar a voz dele--eu não o pedi. Ele percebeu um cabo em
mim--ele ameaçou ele gritaria e traria os marcianos em nós. Durante um
tempo que me assustou; mas qualquer concessão teria encurtado nossa
chance de fuga além de calcular. Eu o desafiei, embora eu não sentia
nenhuma garantia que ele poderia não fazer esta coisa. Mas aquele dia,
de qualquer modo, não fez ele. Ele falou lentamente com a subida de voz
dele, pela maior parte dos oitavo e nonos dias--ameaças, solicitações,
entrosaram com uma torrente de meio-são e sempre arrependimento
espumoso para o fraude desocupado dele do serviço de Deus, como me
fez ter pena dele. Então ele dormiu por algum tempo, e começou
novamente com força renovada, tão ruidosamente que eu devo que
necessidades o fazem desistir.
" Esteja imóvel "! Eu implorei.
Ele subiu aos joelhos dele, porque ele tinha estado sentando na escuridão
perto do cobre.
" Eu ainda fui muito longo, " ele disse, em um tom que deve ter alcançado
a cova, " e agora eu tenho que agüentar minha testemunha. Aflição até
esta cidade infiel! Aflição! Aflição! Aflição! Aflição! Aflição! Para os
habitantes da terra por causa das outras vozes da trompete----"
" Se cale! Eu disse, enquanto subindo a meus pés, e em um terror para
que não os marcianos deveriam nos ouvir. " Pelo amor de Deus----"
" Não, " gritou a cura, ao topo da voz dele, estando de pé igualmente e
estendendo os braços dele. " Fale! A palavra do Deus está em mim "!
Em três passos largos ele estava à porta que conduz na cozinha.
" Eu tenho que agüentar minha testemunha! Eu vou! Já foi demorado "
também muito tempo.
Eu tirei minha mão e sentia o cortador de carne que pendura à parede.
Num instante eu o busquei. Eu era feroz com medo. Antes de ele
estivesse mediano do outro lado da cozinha que eu tinha o colhido. Com
um último toque de humanidade eu retrocedi a lâmina e o golpeei com o
alvo. Ele foi impetuoso dianteiro e posição estirou no chão. Eu tropecei em
cima dele e estava de pé arquejo. Ele secular ainda.
De repente eu ouvi um barulho sem, a corrida e esmaga de gesso
deslizando, e a abertura triangular na parede foi. Eu observei e vi a mais
baixa superfície de uma manipulação-máquina que se encontra
lentamente com o buraco. Um de seus membros agarrando enrolou entre
o escombros; outro membro se apareceu, enquanto sentindo seu modo
em cima das vigas caídas. Eu me levantei petrificado, enquanto fitando.
Então eu vi por um tipo de prato de copo perto da extremidade do corpo a
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face, como nós podemos chamar isto, e os olhos escuros grandes de um
marciano, investigando, e então uma cobra metálica longa de tentáculo
veio, enquanto sentindo lentamente pelo buraco.
Eu virei por um esforço, tropeçado em cima da cura, e parei à porta de
copa. O tentáculo era agora algum modo, duas jardas ou mais, no quarto,
e torcendo e virando, com movimentos súbitos esquisitos, deste modo e
isso. Durante algum tempo eu me levantei fascinado por aquele avanço
lento, espasmódico. Então, com um grito lânguido, rouco, eu me forcei
pela copa. Eu tremi violentamente; eu poderia me levantar vertical
escassamente. Eu abri a porta do porão de carvão, e se levantou lá na
escuridão que encara a entrada fracamente iluminada na cozinha, e
escutando. O marciano tinha me visto? O que estava fazendo agora?
Algo estava movendo para lá e para cá lá, muito quietamente; de vez em
quando bateu contra a parede, ou começou em seus movimentos com um
tocar metálico lânguido, como os movimentos de chaves em um dividiranel. Então um corpo pesado--eu soube muito bem isso que--foi arrastado
pelo chão da cozinha para a abertura. Irresistibly atraiu, eu rastejei à
porta e piei na cozinha. No triângulo de luz solar exterior luminosa eu vi o
marciano, em seu Briareus de uma manipulação-máquina, examinando a
cabeça da cura. Eu pensei imediatamente que deduziria minha presença
da marca do sopro que eu tinha lhe dado.
Eu rastejei atrás para o porão de carvão, fechei a porta, e comecei a se
cobrir para cima até eu pôde, e como noiselessly como possível na
escuridão, entre a lenha e therein de carvão. De vez em quando eu
pausei, rígido, ouvir se o marciano tivesse empurrado seus tentáculos
novamente pela abertura.
Então o tinido metálico lânguido devolveu. Eu localizei isto sentindo
lentamente em cima da cozinha. Agora eu ouvi isto mais próximo--na
copa, como julguei eu. Eu pensei que seu comprimento poderia ser
insuficiente para me localizar. Eu rezei abundantemente. Passou,
enquanto raspando fracamente pela porta de porão. Uma idade de
expectativa quase intolerável interveio; então eu ouvi isto apalpando ao
trinco! Tinha achado a porta! Os marcianos entenderam portas!
Preocupou à captura durante um minuto, talvez, e então a porta abriu.
Na escuridão eu poderia ver há pouco a coisa--como o tronco de um
elefante mais que qualquer outra coisa--ondulando para mim e tocando e
examinando a parede, carvão, madeira e teto. Estava para lá e para cá
como um bamboleio de lombriga preto sua cabeça cega.
Uma vez, até mesmo, tocou o salto de sapato de minha bota. Eu estava à
beira de gritar; eu mordi minha mão. Durante um tempo o tentáculo
estava calado. Eu poderia ter imaginado tinha estado retirado. Agora, com
um trinco abrupto, agarrou algo--eu pensei que me teve!--e parecia sair
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novamente do porão. Durante um minuto eu não estava seguro.
Aparentemente tinha levado um caroço de carvão para examinar.
Eu aproveitei a oportunidade de trocar minha posição que tinha sido
grampeada e então tinha sido escutada ligeiramente. Eu sussurrei orações
apaixonadas para segurança.
Então eu ouvi o som lento, deliberado que rasteja novamente para mim.
Lentamente, lentamente puxou próximo, enquanto arranhando contra as
paredes e batendo a mobília.
Enquanto eu ainda era duvidoso, bateu smartly contra a porta de porão e
fechou isto. Eu ouvi isto entrar na despensa, e os biscoito-lata sacudiram
e uma garrafa esmagou, e então veio um inchaço pesado contra a porta
de porão. Então silêncio que passou em uma infinidade de expectativa.
Tinha ido?
Afinal eu decidi que teve.
Entrou na copa nenhum mais; mas eu me deito em todo o décimo dia na
escuridão íntima, enterrada entre carvão e lenha, enquanto não ousando
rastejar fora para a bebida para a qual eu almejei nem sequer. Foi no
décimo primeiro dia antes de eu aventurasse assim longe de minha
segurança.

Capítulo Cinco
A Quietude
Meu primeiro ato antes de eu entrasse na despensa era firmar a porta
entre a cozinha e a copa. Mas a despensa estava vazia; todo pedaço de
comida tinha ido. Aparentemente, o marciano tinha ocupado tudo no dia
prévio. Àquela descoberta desesperei eu pela primeira vez. Eu não levei
nenhuma comida, ou nenhuma bebida qualquer um, no décimo primeiro
ou o décimo segundo dia.
No princípio minha boca e garganta foi tostada, e minha força vazou
sensivelmente. Eu sentei aproximadamente na escuridão da copa, em um
estado de miséria desesperada. Minha mente correu em comer. Eu pensei
que eu tinha ficado surdo, para os barulhos de movimento eu tinha sido
acostumado para ter notícias da cova tinha cessado absolutamente. Eu
não sentia forte bastante rastejar noiselessly ao olho mágico, ou eu teria
ido lá.
No décimo segundo dia minha garganta era tão dolorosa que, se
arriscando, eu ataquei a bomba de chuva-água rangendo que estava pela
pia, e adquiriu um par de copos cheios de enegreceu e manchou água de
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chuva. Eu grandemente fui refrescado por isto, e incentivou pelo fato que
nenhum tentáculo investigando seguiu o barulho de meu bombear.
Durante estes dias, um vagueando, modo inconclusivo, eu pensei muito
da cura e da maneira da morte dele.
No décimo terceiro dia eu bebi um pouco mais água, e cochilou e pensou
desconjuntadamente de comer e de planos impossíveis vagos de fuga.
Sempre que eu cochilei eu sonhei com phantasms horrível, da morte da
cura, ou de jantares suntuosos; mas, adormecido ou desperta, eu sentia
uma dor aguda que me urgiu que bebesse novamente e novamente. A luz
que entrou na copa já estava cinzenta, mas vermelha. A minha
imaginação desordenada parecia o colour de sangue.
No décimo quarto dia eu entrei na cozinha, e eu fui pegado de surpresa
para achar que as folhagens da erva daninha vermelha tinham crescido
certas pelo buraco na parede, virando o meio-luz do lugar em um
carmesim-coloured obscuridade.
Era cedo no décimo quinto dia que eu ouvi uma sucessão curiosa, familiar
de sons na cozinha, e, escutando, identificou isto como o inalando e
arranhando de um cachorro. Entrando na cozinha, eu vi o nariz de um
cachorro que investiga dentro por uma fratura entre as folhagens coradas.
Isto grandemente me pegou de surpresa. Ao cheiro de mim latiu ele
brevemente.
Eu pensei se eu pudesse o induzir entrar quietamente no lugar que eu
deveria ser capaz, talvez, matar e o comer; e em todo caso, seria
aconselhável para o matar, para que não as ações dele chamaram a
atenção dos marcianos.
Eu rastejei adiante, enquanto dizendo " cachorro " Bom! muito
suavemente; mas ele retirou de repente o dele encabece e desapareceu.
Eu escutei--eu não era surdo--mas certamente a cova estava imóvel. Eu
ouvi um pareça a agitação das asas de um pássaro, e um coaxando rouco,
mas isso era tudo.
Para um tempo longo eu me deito perto do olho mágico, mas não ousando
mover as plantas vermelhas que obscureceram isto aparte. Algumas vezes
eu ouvi um lânguido pitter-tamborile para cá e para lá longe como os pés
do andamento de cachorro na areia debaixo de mim, e havia mais birdlike
soa, mas isso era tudo. A comprimento, encorajou pelo silêncio, eu olhei
fora.
Menos no canto onde uma multidão de corvos pulou e lutou em cima dos
esqueletos do morto os marcianos tinha consumido, não havia uma coisa
viva na cova.
Eu fitei sobre mim, enquanto acreditando meus olhos escassamente. Toda
a maquinaria tinha ido. Economize para o montículo grande de pó greyish-
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azul em um canto, certas barras de alumínio em outros, os pássaros
pretos, e os esqueletos dos mataram, o lugar somente era uma cova
circular vazia na areia.
Lentamente eu me empurrei fora pela erva daninha vermelha, e se
levantou no montículo de pedregulho. Eu poderia ver em qualquer direção
economiza atrás de mim, para o norte, e marcianos nem sinal de
marcianos seriam vistos. A cova derrubou sheerly de meus pés, mas um
pequeno modo ao longo do lixo dispôs um declive praticável ao ápice das
ruínas. Minha chance de fuga tinha vindo. Eu comecei a tremer.
Eu hesitei durante algum tempo, e então, em uma rajada de resolução
desesperada, e com um coração que pulsou violentamente, eu subi ao
topo do montículo no qual eu tinha sido enterrado tão longo.
Eu olhei novamente aproximadamente. Para o em direção ao norte,
também, nenhum marciano era visível.
Quando eu tinha visto esta parte de Brilho por último na luz do dia que
tinha sido uma rua dispersa de branco confortável e casas vermelhas,
entremeada com árvores sombrias abundantes. Agora eu me levantei em
um montículo de obra de alvenaria embriagada, barro, e pedregulho em
cima de qual esparramou uma multidão de plantas cáctus-amoldadas
vermelhas joelho-alto, sem um crescimento terrestre solitário disputar o
fundamento deles/delas. As árvores perto de mim estavam mortas e
douram, mas adicional uma rede de linha vermelha escalou os talos ainda
vivendo.
As casas de neighbouring tiveram tudo sido destruído, mas nenhum tinha
estado queimado; as paredes deles/delas estavam, às vezes para a
segunda história, com janelas embriagadas e portas quebradas. A erva
daninha vermelha cultivou tumultuously nos quartos desabrigados
deles/delas. Debaixo de mim estava a grande cova, com os corvos que
lutam para seu refugo. Vários outros pássaros pularam aproximadamente
entre as ruínas. Longe eu vi um gato magro se esquivar crouchingly ao
longo de uma parede, mas rastros de homens não havia nenhum.
O dia parecia, por contraste com minha recente prisão, dazzlingly
luminoso, o céu um ardendo azul. Uma brisa suave manteve a erva
daninha vermelha que cobriu todo pedaço de chão desocupado que
balança suavemente. E oh! a doçura do ar!

Capítulo Seis
O Trabalho de Quinze Dias
Durante algum tempo me levantei eu, enquanto cambaleando no
montículo embora minha segurança. Dentro daquela guarida de noisome
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da qual eu tinha emergido eu tinha pensado só com uma intensidade
estreita de nossa segurança imediata. Eu não tinha percebido o que tinha
estado acontecendo para o mundo, não tinha se antecipado esta visão
surpreendente de coisas pouco conhecidas. Eu tinha esperado ver Brilho
em ruínas--eu achei sobre mim a paisagem, estranho e lúrido, de outro
planeta.
Para aquele momento eu toquei uma emoção além da gama comum de
homens, contudo um que os brutos pobres que nós dominamos só sabem
muito bem. Eu sentia como um coelho poderia sentir voltando à cova dele
e de repente poderia confrontar pelo trabalho de uma dúzia de navvies
ocupado que cava as fundações de uma casa. Eu sentia o primeiro inkling
de uma coisa que agora cresceu bastante claro em minha mente que me
oprimiu durante muitos dias um senso de dethronement, uma persuasão
que eu era nenhum mais longo mestre, mas um animal entre os animais,
debaixo do salto de sapato marciano. Conosco seria como com eles,
espreitar e assistir, correr e esconder; o medo e império de homem
tinham falecido.
Mas tão logo como tinha sido percebida esta estranheza que passou, e
meu motivo dominante se tornou a fome de meu longo e escuro
rapidamente. Na direção longe da cova vi eu, além de uma parede
vermelho-coberta, um remendo de chão de jardim insepulto. Isto me deu
uma sugestão, e eu fui fundo até os joelhos, e às vezes pescoço-fundo, na
erva daninha vermelha. A densidade da erva daninha me deu um senso
tranqüilizador de esconder. A parede era alguns seis pés alto, e quando eu
tentei trepar isto que eu achei eu não pude erguer meus pés à crista.
Assim eu fui junto pelo lado disto, e veio a um canto e um rockwork que
me permitiram a adquirir ao topo, e cai no jardim que eu desejei. Aqui eu
achei algumas cebola jovens, um par de bolbos de gladíolo, e uma
quantidade de cenouras imaturas tudo dos quais eu afiancei, e, subindo
em cima de uma parede arruinada, passou em meu modo por escarlata e
árvores carmesins para Kew--estava como caminhar por uma avenida de
sangue gigantesco derruba--possesso com duas idéias: adquirir mais
comida, e mancar, como logo e até onde minha força permitiu, fora desta
região sobrenatural amaldiçoada da cova.
Alguns muito mais distante, em um lugar gramíneo, era um grupo de
cogumelos que também eu devorei, e então eu descobri uma folha
marrom de água rasa fluindo onde prados eram. Estes fragmentos de
nutrição só serviram afiar minha fome. No princípio eu estava surpreso
com esta inundação em um verão quente, seco, mas depois eu descobri
que foi causado pela exuberância tropical da erva daninha vermelha.
Diretamente este crescimento extraordinário encontrou água isto
straightway ficaram gigantescos e de fecundidade inigualada. Suas
sementes simplesmente foram vertidas abaixo na água do Wey e Thames,
e seu crescendo rapidamente e folhagens de água Titânicas sufocaram
ambos esses rios rapidamente.
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A Putney, como vi depois eu, a ponte estava quase perdida em uma
confusão desta erva daninha, e a Richmond, também, a água de Thames
afluiu um fluxo largo e raso pelos prados de Hampton e Twickenham.
Como esparramou a água que a erva daninha os seguiu, até as vilas
arruinadas do vale de Thames era durante um tempo perdido neste
pântano vermelho cujo margem que eu explorei, e muito da desolação
que os marcianos tinham causado era escondido.
No fim sucumbiu quase a erva daninha vermelha tão depressa quanto
tinha esparramado. Uma doença se cancerando, devido, que é acreditado,
para a ação de certas bactérias, agarrou agora nisto. Agora pela ação de
seleção natural, plantas todo terrestres adquiriram um poder resistindo
contra doenças bacterianas--eles nunca sucumbem sem uma luta severa,
mas a erva daninha vermelha já apodreceu como uma coisa morto. As
folhagens foram alvejadas, e então shrivelled e frágil. Eles quebraram fora
ao menos toque, e as águas que tinham estimulado o crescimento cedo
deles/delas levaram a cabo os últimos vestígios deles/delas para mar.
Meu primeiro ato em vir a esta água era, claro que, matar minha sede. Eu
bebi muito isto e, moveu por um impulso, roeu algumas folhagens de erva
daninha vermelha; mas eles estavam aguados, e teve um gosto doentio,
metálico. Eu achei a água era suficientemente rasa para eu vadear com
firmeza, embora a erva daninha vermelha impediu meus pés um pequeno;
mas a inundação se pôs mais funda evidentemente para o rio, e eu
retrocedi a Mortlake. Eu consegui entender a estrada por meio de ruínas
ocasionais de suas vilas e cercas e abajures, e tão agora eu saí desta
inundação e fiz meu espaço à colina que sobe para Roehampton e saiu em
Terra comum de Putney.
Aqui a paisagem mudou do estranho e pouco conhecido ao destroços do
familiar: remendos de chão exibiram a devastação de um ciclone, e em
alguns jardas de contagem eu entraria em espaços perfeitamente
imperturbados, casas com o trimly de cortinas deles/delas puxado e
portas fecharam, como se eles tivessem sido deixados durante um dia
pelos donos, ou como se os habitantes deles/delas dormissem dentro. A
erva daninha vermelha era menos abundante; as árvores altas ao longo
da pista eram grátis do rastejador vermelho. Eu cacei para comida entre
as árvores, enquanto não achando nada, e eu também invadi um par de
casas silenciosas, mas eles já tinham estado quebrados em e tinham
saqueado. Eu descansei para o resto da luz do dia em um matagal,
enquanto sendo, em minha condição enfraquecida, cansaram para
empurrar em também.
Tudo isso tempo eu não vi nenhum ser humano, e nenhum sinal dos
marcianos. Eu encontrei um par de cachorros faminto-olhando, mas
ambos o circuitously apressado longe dos avanços eu os fiz. Se aproxime
Roehampton eu tinha visto dois esqueletos humanos--não corpos, mas
esqueletos, escolheu limpe--e na madeira por mim eu achei os ossos
esmagados e se espalharam de vários gatos e coelhos e o crânio de uma
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ovelha. Mas entretanto eu roi partes destes em minha boca, não havia
nada que ser obteve deles.
Depois que pôr-do-sol que eu lutei em ao longo da estrada para Putney
onde eu penso que o Calor-raio deveria ter sido usado por alguma razão.
E no jardim além de Roehampton eu adquiri uma quantidade de batatas
imaturas, suficiente ficar minha fome. Deste jardim a pessoa olhou para
baixo em Putney e o rio. O aspecto do lugar no crepúsculo estava
singularmente desolado: enegreceu árvores, enegreceu, ruínas desoladas,
e abaixo a colina as folhas do rio inundado, vermelho-tingidas com a erva
daninha. E em cima de tudo--silêncio. Me encheu de terror indescritível
pensar como rapidamente que devastar mudança tinham vindo.
Durante um tempo acreditei eu que gênero humano tinha sido varrido fora
de existência, e que eu me levantei só lá, o último homem partiu vivo.
Duro pelo topo de Colina de Putney eu vim em outro esquelético, com os
braços deslocados e removeu várias jardas do resto do corpo. Como
procedi eu me convenceram cada vez mais que a exterminação de gênero
humano era, economize para tais vagabundos como eu, já realizado nesta
parte do mundo. Os marcianos, eu pensei, tinha ido em e esquerda que o
país devastou, enquanto buscando comida em outro lugar. Talvez iguale
agora eles estavam destruindo Berlim ou Paris, ou poderia ser eles tinham
ido em direção ao norte.

Capítulo Sete
O Homem em Colina de Putney
Eu gastei aquela noite na hospedaria que estava ao topo de Colina de
Putney, enquanto dormindo pela primeira vez em uma cama feita desde
meu vôo para Leatherhead. Eu não contarei a dificuldade desnecessária
eu tive rompimento naquela casa--depois eu achei a porta da frente
estava no trinco--nem como eu saqueei todo quarto para comida, até há
pouco à beira de desespero, em o que parecia a eu ser o quarto de um
criado, eu achei uma crosta de ratgnawed e duas latas de abacaxi. O lugar
já tinha sido procurado e tinha sido esvaziado. Na barra eu achei alguns
biscoitos e sanduíches que tinham sido negligenciados depois. O posterior
eu não pude comer, eles estavam muito podres, mas o anterior não só
ficou minha fome, mas cheio meus bolsos. Eu não iluminei nenhum
abajur, enquanto temendo algum marciano poderia vir, enquanto batendo
aquela parte de Londres à noite para comida. Antes de eu fosse para
cama que eu tive um intervalo de inquietude, e rondou de janela a janela,
enquanto investigando fora para algum sinal destes monstros. Eu dormi
pequeno. Como eu me deito em cama que eu me achei pensando
consecutivamente--uma coisa que eu não me lembro de ter feito meu
último argumento desde então com a cura. Durante todo o tempo
interveniente minha condição mental tinha sido uma sucessão se
apressando de estados emocionais vagos ou um tipo de receptividade
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estúpida. Mas à noite meu cérebro, reforçou, eu suponho, pela comida
tinha comido eu, cresceu claro novamente, e eu pensei.
Três coisas lutaram para posse de minha mente: a matança da cura, o
paradeiro dos marcianos, e o possível destino de minha esposa. O anterior
me deu nenhuma sensação de horror ou remorso recordar; eu vi isto
simplesmente como uma coisa feita, uma memória infinitamente
desagradável mas totalmente sem a qualidade de remorso. Eu me vi
então como eu, dirigido passo por passo para aquele sopro precipitado, a
criatura de uma sucessão de acidentes que conduzem inevitavelmente a
isso, me vejo agora. Eu não sentia nenhuma condenação; contudo a
memória, estática, unprogressive, me assombrou. No silêncio da noite,
com aquele senso da proximidade de Deus que às vezes entra na quietude
e a escuridão, eu estava de pé minha tentativa, minha única tentativa,
para aquele momento de ira e medo. Eu repassei todo passo de nossa
conversação do momento quando eu tinha o achado abaixando ao lado de
mim, descuidado de minha sede, e apontando ao fogo e fumaça que
fluíram para cima das ruínas de Weybridge. Nós tínhamos sido incapazes
de co-operação--chance severa tinha dado nenhuma atenção disso. Se eu
tivesse previsto, eu deveria o ter deixado a Halliford. Mas eu não previ; e
crime é prever e fazer. E eu fixei isto abaixo como eu fixei para tudo isso
história abaixo, como era. Havia nenhum testemunha--todas estas coisas
que eu poderia ter escondido. Mas eu fixei isto abaixo, e o leitor tem que
formar o julgamento dele como vai ele.
E quando, por um esforço, eu tinha posto de lado aquele quadro de um
corpo prostrado, eu enfrentei o problema dos marcianos e o destino de
minha esposa. Para o anterior eu não tive nenhum dados; eu poderia
imaginar cem coisas, e assim, infelizmente, eu pude para o posterior. E de
repente aquela noite ficou terrível. Eu me achei sentando para cima em
cama, enquanto encarando a escuridão. Eu me achei rezando que o Calorraio poderia ter de repente e painlessly a golpearam fora de ser. Desde a
noite de meu retorno de Leatherhead não tinha rezado eu. Eu tinha
proferido orações, orações de fetiche, tinham rezado como pagãos
murmura charmes quando eu estava em extremidade; mas agora eu
realmente rezei, enquanto pleiteando steadfastly e sanely, cara a cara
com a escuridão de Deus. Noite estranha! Mais estranho nisto, que tão
logo como tinha vindo amanhecer, eu, que tinha falado com Deus,
rastejou fora da casa como um rato que deixa seu esconderijo--uma
criatura raramente maior, um animal inferior, uma coisa que para
qualquer capricho de transcurso de nossos mestres poderia ser caçada e
matou. Talvez eles também rezaram confiantemente a Deus.
Seguramente, se nós aprendemos nada mais, esta guerra nos ensinou
piedade--piedade para essas almas tolas que sofrem nosso domínio.
A manhã era luminosa e multa, e o céu oriental ardeu rosa, e foi se
irritado com pequenas nuvens douradas. Na estrada que corre do topo de
Colina de Putney para Wimbledon era vários vestígios pobres da torrente
de pânico que deve ter vertido Londonward na noite de domingo depois do
lutar começaram. Havia carro um pequeno de duas rodas se inscrito com
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o nome de Thomas Lobb, Verdureiro, Malden Novo, com uma roda
embriagada e um tronco de lata abandonado; havia um chapéu de palha
pisoteado na lama agora endurecida, e ao topo de Colina Ocidental muito
copo sangue-manchado sobre o cocho de água transtornado. Meus
movimentos eram desfalecidos, meus planos do vaguest. Eu tive uma
idéia de ir para Leatherhead, entretanto eu soube que lá eu tive a chance
mais pobre de achar minha esposa. Certamente, a menos que morte
tivesse os colhido de repente, meus primos e ela teriam fugido por isso;
mas parecia a mim eu poderia achar ou poderia aprender lá onde as
pessoas de Surrey tinha fugido. Eu soube que eu quis achar minha
esposa, que meu coração doeu para ela e o mundo de homens, mas eu
não tive nenhuma idéia clara como o achado poderia ser feito. Eu também
estava agora agudamente atento de minha intensa solidão. Do canto fui
eu, debaixo de cobertura de uma moita de árvores e arbustos, para a
extremidade de Terra comum de Wimbledon, estirando largo e distante.
Aquela expansão de escuridão foi iluminada em remendos por gorse
amarelo e vassoura; havia nenhuma erva daninha vermelha a ser vista, e
como rondei eu, enquanto hesitando, à beira do aberto, o sol subiu,
enquanto inundando tudo com luz e vitalidade. Eu entrei em um enxame
ocupado de pequenas rãs em um lugar pantanoso entre as árvores. Eu
parei para olhar para eles, enquanto tirando uma lição da resolução
robusta deles/delas viver. E agora, virando de repente, com um
sentimento estranho de ser assistido, eu vi algo abaixando entre uma
aglomeração de arbustos. Eu estava de pé, enquanto considerando isto.
Eu fiz um passo para isto, e se levantou e se tornou um homem armado
com um alfanje. Eu o cheguei lentamente. Ele se levantou calado e
imóvel, relativo a mim.
Como eu puxei mais próximo que eu percebi ele foi vestido em roupas tão
pardo e imundo quanto meu próprio; ele olhou, realmente, como se ele
tinha sido arrastado por um bueiro. Mais próximo, eu distingui o lodo
verde de fossos que misturam com o pálido pardo de barro secado e
brilhante, remendos de coaly. Os cabelos pretos dele caíram em cima dos
olhos dele, e a face dele era escura e suja e afundada, de forma que no
princípio mim não o reconheça. Estava um corte vermelho do outro lado
da mais baixa parte da face dele.
" Pare "! ele chorou, quando eu estava dentro de dez jardas dele, e eu
parei. A voz dele estava rouca. De " onde você vem? ele disse.
Eu pensei, enquanto o inspecionando.
" Eu venho de Mortlake, " eu disse. " Eu fui enterrado perto da cova que
os marcianos fizeram sobre o cilindro deles/delas. Eu trabalhei meu modo
fora e escapei ".
Não há nenhuma comida sobre aqui, " ele disse. " Este é meu país. Tudo
isso colina até o rio, e atrás para Clapham, e até a extremidade da terra
comum. Há só comida para um. Qual modo vai " você?
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Eu respondi lentamente.
" Eu não sei, " eu disse. " Eu fui enterrado nas ruínas de uma casa treze
ou quatorze dias. Eu não sei o que aconteceu ".
Ele olhou para mim doubtfully, então começou, e olhou com uma
expressão mudada.
" Eu tenho nenhum desejo para parar sobre aqui, " disse eu. " Eu penso
que eu irei para Leatherhead, para minha esposa estava lá ".
Ele atirou fora um dedo apontando.
" É você, " disse ele; " o homem de Woking. E você não foi matado a
Weybridge "?
Eu o reconheci no mesmo momento.
" Você é o artilheiro que entrou em meu jardim ".
" Boa sorte "! ele disse. " Nós temos ones de sorte! O " imagine! Ele tirou
uma mão, e eu levei isto. " Eu engatinhei um dreno, " ele disse. " Mas eles
não mataram todo o mundo. E depois que eles fossem embora que eu
desci para Walton pelos campos. Mas----não é completamente dezesseis
dias--e seu cabelo está cinzento ". Ele examinou o ombro dele de repente.
" Só uma gralha-calva, " ele disse. " A pessoa consegue saber que
pássaros têm sombras estes dias. Isto é um pouco aberto. Nos deixe
rastejar debaixo desses arbustos e conversa ".
Você viu algum marciano "? Eu disse. " Desde que eu rastejei fora----"
" Eles foram fora para o outro lado de Londres, " ele disse. " Eu adivinho
eles têm um acampamento maior lá. De uma noite, por toda parte lá,
modo de Hampstead, o céu está vivo com as luzes deles/delas. Está como
uma grande cidade, e no clarão você pode há pouco os ver movendo.
Através de luz do dia não pode você. Mas mais próximo--eu não os vi--"
(ele contou com os dedos dele) " cinco dias. Então eu vi um par por modo
de Hammersmith que leva algo grande. E a noite antes de last"--ele
parasse e falou impressively--" era há pouco uma questão de luzes, mas
era no ar algo. Eu acredito que eles construíram uma voador-máquina, e
está aprendendo voar ".
Eu parei, em mãos e joelhos, porque nós tínhamos vindo aos arbustos.
" Voe "!
" Sim, " ele disse, " mosca ".
Eu entrei em em um pequeno pavilhão, e se sentou.
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" Está por toda parte com humanidade, " eu disse. " Se eles podem fazer
que eles simplesmente irão em volta o mundo ".
Ele acernar com a cabeça.
" Eles vão. Mas----aliviará coisas em cima daqui um pouco. E além----"
Ele olhou para mim. Você não é satisfeito é para cima com humanidade?
Eu sou. Nós estamos triste; nós somos batida ".
Eu fitei. Estranho como pode parecer, eu não tinha chegado a este fato-um fato perfeitamente óbvio tão logo como falou ele. Eu ainda tinha
celebrado uma esperança vaga; bastante, eu tinha mantido um hábito
vitalício de mente. Ele repetiu as palavras dele, " Nós somos batida ". Eles
levaram convicção absoluta.
" Está por toda parte, " ele disse. " Eles perderam um--só um. E eles
fizeram o fundamento deles/delas bom e aleijado o maior poder no
mundo. Eles caminharam em cima de nós. A morte daquele a Weybridge
era um acidente. E estes são só pioneiros. Eles continuaram vindo. Estas
estrelas verdes--eu não vi nenhum estes cinco ou seis dias, mas eu tenho
nenhuma dúvida que eles estão caindo todas as noites em algum lugar.
Nada é ser feito. Nós estamos abaixo! Nós somos batida "!
Eu lhe fiz nenhuma resposta. Eu sentei, enquanto fitando antes de mim,
tentando inventar algum pensamento de countervailing em vão.
" Esta não é uma guerra, " disse o artilheiro. " Nunca era uma guerra,
qualquer mais que há guerra entre o homem e formigas ".
De repente eu recordei a noite no observatório.
Depois que o décimo tiro eles incendiaram nenhum mais--pelo menos, até
que o primeiro cilindro veio ".
" Como você sabe "? dito o artilheiro. Eu expliquei. Ele pensou. " Algo
errado com a arma, " ele disse. " Mas o que se há? Eles adquirirão isto
corrija novamente. E até mesmo se há uma demora, como pode alterar o
fim? É só homens e formigas. Há as construções de formigas as cidades
deles/delas, viva as vidas deles/delas, tenha guerras, revoluções, até que
os homens os querem fora do modo, e então eles saem do modo. Isso é o
que nós somos agora--só formigas. Só----"
" Sim, " eu disse.
" Nós somos formigas " comestíveis.
Nós sentamos, enquanto olhando para um ao outro.
" E o que farão eles conosco "? Eu disse.
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" Isso é o que eu tenho pensado, " ele disse; " isso é o que eu tenho
pensado. Depois que Weybridge eu fui sul--pensando. Eu vi o para cima o
qual era. A maioria das pessoas era duro a isto gritando e se excitando.
Mas eu não sou assim apaixonado por gritar. Eu estive algumas vezes em
visão de morte; eu não sou um soldado ornamental, e ao melhor e pior,
morte--é só morte. E é o homem que continua pensando passa. Eu vi todo
o mundo localizando sul fora. Diz eu, " Comida não durará deste modo, "
e eu retrocedia certo. Eu fui pelos marcianos como um pardal vai por
homem. Tudo round"--ele acenou uma mão ao horizonte--" eles estão
sofrendo fome em montões, trancando, andando em um ao outro...."
Ele viu minha face, e parou awkwardly.
" Nenhum lote de dúvida que teve dinheiro foi embora para a França, " ele
disse. Ele parecia hesitar se se desculpar, conheceu meus olhos, e foi em:
há comida em toda parte aqui. Coisas enlatadas em lojas; vinhos,
espíritos, águas minerais; e o mains de água e drenos estão vazios. Bem,
eu estava lhe contando o que eu estava pensando. " Aqui são coisas
inteligentes, " eu disse, " e parece eles nos querem para comida. Primeiro,
eles nos esmagarão para cima--navios, máquinas, armas, cidades, toda a
ordem e organisation. Tudo aquilo irá. Se nós fôssemos o tamanho de
formigas que nós poderíamos sair de dificuldades. Mas nós não somos. É
tudo muito vultoso para parada. Isso é a primeira certeza ". Eh "?
Eu consenti.
" É; eu ideei isto. Muito bem, então--próximo; no momento nós somos
pegados como somos queridos nós. Um marciano só tem que ir alguns
milhas para adquirir uma multidão na corrida. E eu vi um, um dia, fora
por Wandsworth, escolhendo casas a pedaços e derrotando entre o
destroços. Mas eles não continuarão fazendo isso. Tão logo como eles
resolveram todas nossas armas e navios, e embriagado nossas estradas
de ferro, e feito todas as coisas que eles estão fazendo em cima de lá,
eles começarão a nos pegar sistemático, enquanto escolhendo o melhor e
nos armazenando em gaiolas e coisas. Isso é o que eles começarão
fazendo dentro um pouco. Domine! Eles não começaram em nós contudo.
Você não vê isso "?
Não começado "! Eu exclamei.
Não começado. Tudo aquilo é acontecido tão longe está terminado nosso
não tendo o senso para manter quieto--os preocupando com armas e tal
loucura. E perdendo nossas cabeças, e apressando fora em multidões para
onde havia nem todo mais segurança que onde nós éramos. Eles não
querem nos aborrecer contudo. Eles estão fazendo as coisas deles/delas-fazendo todas as coisas eles não puderam trazer com eles, enquanto
adquirindo coisas pronto para o resto das pessoas deles/delas. Muito
provável isso é por que os cilindros pararam para um pouco, para medo
de bater esses que estão aqui. E em vez de nosso apressar quase cortina,
no uivo, ou adquirindo dinamite na chance dos estourar para cima, nós
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temos que se arrumar de acordo com o estado novo de negócios. Isso é
como eu entendo isto. Não está totalmente de acordo com o que um
homem quer para as espécies dele, mas é sobre o para o qual os fatos
apontam. E isso é o princípio no que eu agi. Cidades, nações, civilisation,
progresso--está por toda parte. Aquele jogo é para cima. Nós somos
batida ".
" Mas se isso é assim, o que é viver lá para "?
O artilheiro olhou para mim para um momento.
Não haverá mais nenhum concertos santificados durante um milhão de
anos ou assim; não haverá qualquer Academia Real de Artes, e nenhum
pequeno alimento agradável em restaurantes. Se é diversão que você está
depois, eu considero o jogo é para cima. Se você tiver qualquer modos de
desenho-quarto ou uma antipatia a comer ervilhas com uma faca ou
derrubar aitches, você atiraria melhor ' em fora. Eles ai não nenhum uso "
adicional.
" Você quer dizer----"
" Eu quero dizer que os homens como eu vão em viver--por causa da
raça. Eu lhe falo, eu sou jogo severo em viver. E se eu não estiver
enganado, você mostrará que interiores tem você, também, antes de
muito tempo. Nós não vamos ser exterminados. E eu não quero dizer ser
pegado qualquer um, e domesticou e engordou e criou como um boi
trovejando. Ugh! Imagine esses rastejador " marrons!
" Você não pretende dizer----"
" Sim. Eu vou em, debaixo dos pés deles/delas. Eu planejou; eu ideei isto.
Nós os homens são batida. Nós não sabemos bastante. Nós temos que
aprender antes de nós tivéssemos uma chance. E nós temos que viver e
manter independente enquanto nós aprendermos. Veja! Isso é o que tem
que ser feito ".
Eu fitei, surpreso, e mexeu profundamente pela resolução do homem.
" Grande Deus!, " chorou eu. " Mas você realmente " é um homem! E de
repente eu agarrei a mão dele.
Eh "! ele disse, com o olhos lustrar dele. " Eu ideei isto, eh "?
" Vá em, " eu disse.
" Bem, esses que pretendem escapar o pegando deles/delas têm que se
preparar. Eu estou me preparando. Preste atenção a você, não é tudo de
nós isso é feito para bestas selvagens; e isso é o que é conseguiu ser.
Isso é por que eu o assisti. Eu tive minhas dúvidas. Você é esbelto. Eu
não soube que era você, você vê, ou há pouco como você tinha sido
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enterrado. Tudo estes--o tipo das pessoas que moraram nestes casas, e
tudo esses condenam pequenos balconistas que viviam abaixo aquele
modo--eles seriam nenhum bom. Eles têm nem todo espírito neles-nenhum sonho orgulhoso e nenhuma luxúria orgulhosa; e um homem que
não tem nenhum ou o outro--Deus! O que ele mas medo e precauções
são? Eles há pouco usado a skedaddle fora trabalhar--eu vi centenas de '
em, mordeu do café da manhã em mão, enquanto correndo selvagem e
lustrando para pegar o pequeno trem de estação-ingresso deles/delas,
para medo seriam despedidos eles se eles não fizessem; trabalhando a
negócios eles tinham medo de levar a dificuldade para entender;
skedaddling atrás para teme que eles não fossem a tempo para o jantar;
mantendo em lugar fechado depois do jantar para medo das ruas de parte
de trás, e dormindo com as esposas eles se casaram, não porque eles os
quiseram, mas porque eles tiveram um pouco de dinheiro que traria
segurança no um pequeno skedaddle miserável deles/delas pelo mundo.
Vidas asseguraram e um pouco investiu para medo de acidentes. E nos
domingos--medo do futuro. Como se inferno fosse construído para
coelhos! Bem, os marcianos serão há pouco uma dádiva de Deus a estes.
Gaiolas espaçosas agradáveis, engordando comida, procriação cuidadosa,
nenhuma preocupação. Depois de uma semana ou perseguindo assim
sobre os campos e terras em stomachs vazio, eles virão e pegarão alegre.
Eles estarão alegre bastante depois um pouco. Eles desejarão saber que
pessoas fizeram antes de lá era os marcianos para levar ao cuidado deles.
E os vadios de barra, e mashers, e cantores--eu posso os imaginar. Eu
posso os imaginar, " ele disse, com um tipo de satisfação sombria. Haverá
qualquer quantia de sentimento e religião solto entre eles. Há centenas de
coisas que eu vi com meus olhos que eu só comecei a ver estes últimos
dias claramente. Há lotes levarão coisas como são eles--gordura e
estúpido; e lotes serão preocupados por um tipo de sentir que é toda a
injustiça, e que eles deveriam estar fazendo algo. Agora sempre que
coisas estão de forma que muitas pessoas sinta eles deveriam estar
fazendo algo, o fraco, e esses que vão fraco com muito pensamento
complicado, sempre traga um tipo de fazer-nada religião, muito piedoso e
superior, e submeta a perseguição e o testamento do Deus. Muito
provável você viu a mesma coisa. É energia em um vento forte de medo,
e se ficava limpo ao avesso. Estas gaiolas estarão cheio de salmos e hinos
e devoção. E esses de um tipo menos simples trabalharão dentro um
pouco de--o que é?--erotismo ".
Ele pausou.
" Muito provável estes marcianos farão acaricia de alguns deles; os treine
fazer truques--quem sabe?--se ponha sentimental em cima do acaricie
menino que cresceu e teve que ser matado. E alguns, talvez, eles
treinarão para nos " caçar.
" Não, " eu chorei, " isso é impossível! Nenhum ser humano----"
De " o que é o bem indo em com tal mente "? dito o artilheiro. Há homens
que fazem isto alegre. Que tolice para fingir não há!
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E eu sucumbi à convicção dele.
" Se eles vêm atrás de mim, " ele disse; " Deus, se eles vêm atrás de mim
"! e baixou em uma meditação severa.
Eu sentei, enquanto contemplando estas coisas. Eu não poderia achar
nada que trazer contra este homem está argumentando. Nos dias antes
da invasão ninguém teria questionado minha superioridade intelectual
para o dele--eu, escritor professado e reconheceu em temas filosóficos, e
ele, soldado comum; e ainda ele já tinha formulado uma situação que eu
tinha percebido escassamente.
" O que está fazendo " você? Eu disse agora. " Que planos fez " você?
Ele hesitou.
" Bem, está assim, " ele disse. " O que têm nós para fazer? Nós temos
que inventar um tipo de vida onde os homens podem viver e podem criar,
e está suficientemente seguro para expor as crianças. Sim--espera um
pouco, e eu farei isto limpador o que eu penso deveria ser feito. O dócil
irão como todas as bestas dóceis; em alguns gerações eles serão grandes,
bonitos, rico-blooded, estúpido--lixo! O risco é que nós que mantêm
selvagem irá selvagem--se degenere em um tipo de rato grande,
selvagem.... Você vê, como eu pretendo viver é subterrâneo. Eu tenho
pensado nos drenos. Claro que esses que não sabem drenos pensam
coisas horríveis; mas debaixo desta Londres estão milhas e milhas-centenas de milhas--e alguns dias " e Londres vazio os deixará doce e
limpará. Os drenos principais são grandes bastante e aéreo bastante para
qualquer um. Então há porões, abóbadas, lojas das quais trancando
passagens podem ser feitos aos drenos. E os túneis de estrada de ferro e
metrôs. Eh? Você começa a ver? E nós formamos uma faixa--os homens
sãos, limpar-notados. Nós não vamos apanhar qualquer lixo no que
acumula. Fracos saem novamente ".
" Como você me significou ir "?
" Bem--l parlamentar, não fez eu "?
" Nós não disputaremos sobre isso. Vá em ".
" Esses que param obedecem ordens. Mulheres sãs, limpar-notadas nós
também queremos--as mães e professores. Nenhuma senhora indiferente-nenhum olho rolante dinamitado. Nós não podemos ter qualquer fraco ou
tolo. Vida é novamente real, e o inútil e incômodo e danoso tenha que
morrer. Eles deveriam morrer. Eles deveriam estar dispostos morrer. É
um tipo de infidelidade, afinal de contas, viver e manchar a raça. E eles
não podem estar contentes. Além disso, não tingindo nenhum tão terrível;
é o funking faz isto ruim. E em todos esses lugares juntaremos nós. Nosso
distrito será Londres. E nós podemos poder até mesmo manter um
relógio, e corre ao ar livre aproximadamente quando os marcianos
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mantiverem fora. Jogue grilo, talvez. Isso é como nós economizaremos a
raça. Eh? Isto uma possível coisa é? Mas economizando a raça não é nada
em si mesmo. Como digo eu, isso está sendo só ratos. Está economizando
nosso conhecimento e está acrescentando a isto é a coisa. Lá homens
como você entram. Há livros, há modelos. Nós temos que fazer grandes
lugares seguros profundamente abaixo, e adquire todos os livros nós
podemos; não romances e poesia bate, mas idéias, livros de ciência. Isso
é onde os homens como você entram. Nós temos que ir para o Museu
britânico e temos que escolher todos esses livros por. Especialmente nós
temos que manter nossa ciência--aprenda mais. Nós temos que assistir
estes marcianos. Alguns de nós temos que ir como espiões. Quando for
todo o funcionamento, talvez eu vou. É pegado, eu quero dizer. E a
grande coisa é, nós temos que deixar os marcianos só. Nós devemos nem
mesmo roubo. Se nós entrarmos o modo deles/delas, nós vamos. Nós
temos que mostrar para eles nós não queremos dizer nenhum dano. Sim,
eu sei. Mas elas são coisas inteligentes, e eles não nos caçarão abaixo se
eles têm tudo que eles querem, e pensa nós somos há pouco animal
daninhos " inofensivo.
O artilheiro pausou e pôs uma mão marrom em meu braço.
" Afinal de contas, pode não ser tanto nós podemos ter que aprender
antes--Só imagine isto: quatro ou cinco das máquinas lutadoras
deles/delas começando de repente fora--Calor-raios corrigem e esquerda,
e não um marciano em ' em. Não um marciano em ' em, mas homens-homens que aprenderam o modo como. Pode estar por meu tempo, até
mesmo--esses homens. Fantasia que tem um deles coisas adoráveis, com
seu Calor-raio largo e livre! Fantasia que tem isto em controle! O que
importaria se você esmagasse a smithereens ao término da corrida,
depois de um busto assim? Eu considero os marcianos abrirão os olhos
bonitos deles/delas! Você não os, homem, pode ver? Você não os pode
ver se apressando, enquanto se apressando--soprando e soprando e
vaiando aos outros negócios mecânicos deles/delas? Algo fora de
engrenagem em todo caso. E assobia, bata, sacuda, assobie! Da mesma
maneira que eles estão apalpando em cima disto, assobie vem o Calorraio, e, veja! homem voltou o próprio " dele.
Durante algum tempo a ousadia imaginativa do artilheiro, e o tom de
garantia e coragem que ele assumiu, completamente dominou minha
mente. Eu acreditei unhesitatingly ambos na previsão dele de destino
humano e no praticabilidade do esquema surpreendendo dele, e o leitor
que me pensa suscetível e tolo tem que contrastar a posição dele,
enquanto lendo continuamente com todos seus pensamentos sobre o
assunto dele, e mina, enquanto abaixando medrosamente nos arbustos e
escutando, por apreensão. Nós falamos desta maneira pelo tempo de
começo matutino, e depois rastejou fora dos arbustos, e, depois de
esquadrinhar o céu para marcianos, precipitately apressado para a casa
em Colina de Putney onde ele tinha feito para a toca dele. Era o porão de
carvão do lugar, e quando eu vi o trabalho que ele tinha passado uma
semana em--era escassamente uma cova dez jardas longo, o qual ele
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projetou para alcançar ao dreno principal em Colina de Putney--eu tive
meu primeiro inkling do golfo entre os sonhos dele e os poderes dele. Tal
um buraco que eu poderia ter cavado por um dia. Mas eu acreditei
suficientemente que em trabalhou com ele tudo aquilo manhã até passado
meio-dia ao cavar dele. Nós tivemos um carrinho de mão de jardim e tiro
a terra que nós removemos contra a gama de cozinha. Nós nos
refrescamos com uma lata de sopa de escarnecer-tartaruga e entretemos
da despensa de neighbouring. Eu achei um alívio curioso da estranheza
dolorida do mundo dentro este fixo labute. Como trabalhamos nós, eu
virei o projeto dele em cima de em minha mente, e agora objeções e
dúvidas começaram a surgir; mas eu trabalhei toda a manhã lá, tão
contente era eu para se achar novamente com um propósito. Depois de
trabalhar uma hora eu comecei a especular na distância tido que ir antes
da cloaca foi alcançado, as chances que nós tivemos de perder isto
completamente. Minha dificuldade imediata era por que nós deveríamos
cavar este túnel longo, quando era possível entrar imediatamente no
dreno abaixo um dos poços de inspeção, e trabalha atrás para a casa.
Também, parecia a mim que a casa era inconveniently escolhido, e
exigido um comprimento desnecessário de túnel. E da mesma maneira
que eu estava começando a enfrentar estas coisas, o artilheiro deixou de
cavar, e olhou para mim.
" Nós estamos trabalhando bem, " ele disse. Ele derrubou a pá dele. Nos "
deixe derrubar um pouco " ele disse. " Eu penso que está na hora nós
reconnoitred do telhado da casa ".
Eu era por ir em, e depois que uma pouca hesitação ele retomou a pá
dele; e então de repente eu fui golpeado por um pensamento. Eu parei, e
assim fez ele imediatamente.
" Por que você estava caminhando sobre a terra comum, " eu disse, " em
vez daqui " sendo?
" Levando o ar, " ele disse. " Eu estava voltando. Está de noite " mais
seguro.
" Mas o trabalho "?
" Oh, a pessoa sempre não pode trabalhar, " ele disse, e num instante eu
vi a planície de homem. Ele hesitou, enquanto segurando a pá dele. " Nós
devemos reconnoitre agora, " ele disse, " porque se qualquer vem perto
deles pode ouvir as pás e pode derrubar sem querer " em nós.
Eu já não fui disposto para contestar. Nós fomos junto para o telhado e
nos levantamos em uma escada de mão que pia fora da porta de telhado.
Nenhum marciano seria visto, e nós nos arriscamos fora nos azulejos, e
deslizou debaixo de abrigo do parapeito.
Desta posição um matagal escondeu a maior porção de Putney, mas nós
poderíamos ver o rio abaixo, uma massa borbulhante de erva daninha
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vermelha, e as baixas partes de Lambeth inundaram e vermelho. O
rastejador vermelho enxameou para cima as árvores sobre o palácio
velho, e as filiais deles/delas estiraram magro e morto, e fixou com
shrivelled parte, de entre seus agrupamentos. Era estranho como
completamente dependente ambas estas coisas estavam em água
corrente para a propagação deles/delas. Sobre nós nem não tinha ganho
um fundamento; laburnums, mays rosa, bolas de neve, e árvores de
pérgula-vitæ, rosa fora de loureiros e hortênsias, verde e brilhante na luz
solar. Além de Kensington estava subindo fumaça densa, e que e uma
neblina azul escondeu o em direção ao norte colinas.
O artilheiro começou a contar me o tipo das pessoas que ainda
permaneceram em Londres.
" Uma noite última semana, " ele disse, " alguns bobos adquiriram a luz
elétrica em ordem, e havia toda a Rua de Regente e o Circo em chamas,
abarrotado com pintou e bêbedos rotos, os homens e mulheres, dançando
e gritando até amanhecer. Um homem que foi me falado lá. E como veio o
dia que eles se deram conta de uma lutador-máquina se levantando
próximo pelo Langham e olhando para baixo a eles. Céu sabe quanto
tempo ele tinha estado lá. Deve ter dado para alguns deles uma volta
sórdida. Ele desceu a estrada para eles, e apanhou quase cem muito
bebido ou amedrontou para correr fora ".
Vislumbre grotesco de um tempo que nenhuma história já descreverá
completamente!
Disso, em resposta para minhas perguntas, ele veio em volta novamente
aos planos grandiosos dele. Ele cresceu entusiástico. Ele falou tão
eloqüentemente da possibilidade de capturar uma lutador-máquina que eu
mais que meio acreditou novamente nele. Mas agora que eu estava
começando a entender algo da qualidade dele, eu pude divino a tensão
que ele se deitou em não fazer nada precipitately. E eu notei agora isso
havia nenhuma pergunta que ele era pessoalmente capturar e lutar a
grande máquina.
Depois que um tempo que nós abaixamos para o porão. Nenhum de nós
parecia disposto para retomar cavando, e quando ele sugestionou uma
refeição, eu não era nada contrário a. Ele ficou muito generoso de
repente, e quando nós tínhamos comido que ele foi embora e devolveu
com alguns charutos excelentes. Nós iluminamos estes, e o otimismo dele
ardeu. Ele foi inclinado para considerar minha vinda como uma grande
ocasião.
Há um pouco de champanha no porão, " ele disse.
" Nós podemos cavar melhor neste burgundy Thames-lateral, " disse eu.
" Não, " disse ele; " eu sou seja anfitrião hoje. Champanha! Grande Deus!
Nós temos um pesado bastante tarefa antes de nós! Nos deixe levar um
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resto e junte forças enquanto nós pudermos. Olhe para estas mãos "
empoladas!
E pursuant para esta idéia de um feriado, ele teimou ao jogar baralho
depois que nós tivéssemos comido. Ele me ensinou euchre, e depois de
dividir Londres entre nós, eu que levo o lado do norte e ele o sulista, nós
tocamos para pontos de paróquia. Grotesco e tolo como isto parecerá ao
leitor sóbrio, é absolutamente verdade, e o que é mais notável, eu achei o
jogo de cartão e vários outros nós jogamos extremamente interessantes.
Mente estranha de homem! que, com nossas espécies na extremidade de
exterminação ou degradação apavorante, sem prospecto claro antes de
nós mas a chance de uma morte horrível, poderíamos sentar nós,
enquanto seguindo a chance disto pintada pasteboard, e jogando o "
brincalhão " com delícia vívida. Depois ele me ensinou pôquer, e eu o bati
a três jogos de xadrez duros. Quando escuridão veio que nós decidimos
levar o risco, e iluminou um abajur.
Depois de um fio interminável de jogos, nós supped, e o artilheiro
terminou o champanha. Nós fomos em fumar os charutos. Ele era nenhum
mais longo o regenerador enérgico das espécies dele que eu tinha
encontrado pela manhã. Ele ainda era otimista, mas era um menos
cinético, um otimismo mais pensativo. Eu me lembro ele feriu para cima
com minha saúde, proposta em uma fala de variedade pequena e
intermitência considerável. Eu levei um charuto, e foi olhar para as luzes
das quais ele tinha falado isso escada acima brilhou assim greenly ao
longo das colinas de Highgate.
No princípio eu fitei unintelligently pelo vale de Londres. As colinas do
norte foram amortalhadas em escuridão; os fogos que perto de
Kensington ardeu redly, e de vez em quando uma língua laranja-vermelha
de chama flamejou para cima e desapareceu na noite azul funda. Todo o
resto de Londres era preto. Então, mais próximo, eu percebi uma luz
estranha, um brilho fluorescente pálido, violeta-roxo, tremendo debaixo
da brisa noturna. Para um espaço eu não pude entender isto, e então eu
soube que deve ser a erva daninha vermelha da qual esta irradiação
lânguida procedeu. Com aquele realisation despertou meu senso
dormente de maravilha, meu senso da proporção de coisas, novamente.
Eu olhei de que para o Marte, vermelho e clareia, enquanto ardendo alto
no oeste, e então contemplou muito tempo e earnestly à escuridão de
Hampstead e Highgate.
Eu permaneci um tempo muito longo no telhado, enquanto desejando
saber às mudanças grotescas do dia. Eu recordei meus estados mentais
da oração de meia-noite para o cartão-jogar tolo. Eu tive uma revulsão
violenta de sentir. Eu me lembro eu arremessei o charuto fora com um
certo simbolismo esbanjador. Minha loucura veio a mim com exagero
brilhante. Eu parecia um traidor a minha esposa e para meu tipo; eu
estava cheio com remorso. Eu solucionei para deixar este sonhador
indisciplinado estranho de grandes coisas à bebida dele e glutonaria, e
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entrar em em Londres. Lá, parecia a mim, eu tive a melhor chance de
aprender o que os marcianos e meus membros da raça humana estavam
fazendo. Eu ainda estava no telhado quando a recente rosa de lua.

Capítulo Oito
Londres morta
Depois que eu tinha separado do artilheiro, eu abaixei a colina, e pela Rua
Alta pela ponte para Fulham. A erva daninha vermelha era tumultuosa
naquele momento, e quase sufocou a estrada de ponte; mas suas
folhagens já foram embranquecidas em remendos pela doença de
propagação que agora removeu isto tão rapidamente.
Ao canto da pista que corre a Putney Bridge estação eu achei um homem
mentindo. Ele era tão preto quanto uma varredura com o pó preto, vivo,
mas helplessly e bêbado de speechlessly. Eu não poderia obter nada dele
mas maldições e estocadas furiosas a minha cabeça. Eu penso que eu
deveria ter ficado por ele mas para a expressão brutal da face dele.
Havia pó preto ao longo da estrada do onwards de ponte, e cresceu mais
grosso em Fulham. As ruas estavam horrivelmente quietas. Eu adquiri
comida--azedo, duro, e mofado, mas bastante comestível--na loja de um
padeiro aqui. Algum modo para Walham Green as ruas ficaram claras de
pó, e eu passei um terraço branco de casas em chamas; o barulho do
queimar era um alívio absoluto. Indo em para Brompton, as ruas estavam
novamente quietas.
Aqui eu entrei mais uma vez no pó preto nas ruas e em corpos mortos. Eu
cuidei completamente de uma dúzia de no comprimento da Estrada de
Fulham. Eles tinham sido muitos dias mortos, de forma que mim se
apressou depressa além deles. O pó preto os cobriu em cima de, e
amoleceu os esboços deles/delas. Um ou dois tinha estado transtornado
por cachorros.
Onde não havia nenhum pó preto, era curiosamente como um domingo na
Cidade, com as lojas fechadas, trancaram as casas e as cortinas puxadas,
a deserção, e a quietude. Em algum plunderers de lugares tinha estado no
trabalho, mas raramente a diferente de a provisão e lojas de vinho. A
janela de um joalheiro tinha estado quebrada aberto em um lugar, mas
aparentemente o ladrão tinha estado transtornado, e vários ouro encadeia
e uma posição de relógio se espalhou no pavimento. Eu não aborreci para
os tocar. Mais longe em era uma mulher esfarrapada em um montão em
um degrau da porta; a mão que pendurou em cima do joelho dela foi
cortada e sangrou abaixo o vestido marrom enferrujado dela, e um
magnum embriagado de champanha formou uma piscina pelo pavimento.
Ela parecia adormecida, mas ela estava morta.
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O mais distante eu penetrei em Londres, o profounder cultivaram a
quietude. Mas não era tanto a quietude de morte--era a quietude de
expectativa, de expectativa. A qualquer hora a destruição que já tinha
chamuscado as bordas noroestes da metrópole, e tinha aniquilado Ealing e
Kilburn, poderia golpear entre estas casas e poderia deixar fumando
ruínas para eles. Era uma cidade condenada e desamparado....
Em Sul Kensington as ruas estavam claras de morto e de pó preto. Era
perto de Sul Kensington que eu ouvi o uivando primeiro. Rastejou quase
imperceptibly em meus sensos. Era uma alternação chorando de duas
notas, " Ulla, ulla, ulla, ulla, " mantendo em perpetually,. Quando eu
passei que ruas que correram isto em direção ao norte cresceram em
volume, e casas e edifícios pareciam enfraquecer e cortar isto novamente.
Entrou em uma maré cheia abaixo Estrada de Exibição. Eu parei,
enquanto fitando para Jardins de Kensington, desejando saber a este
gemido estranho, remoto. Era como se aquele deserto poderoso de casas
tivesse achado uma voz para seu medo e solidão.
" Ulla, ulla, ulla, ulla, " lamentaram aquela nota sobre-humana--grandes
ondas de som que varre abaixo a estrada larga, iluminado pelo sol, entre
os edifícios altos em cada lado. Eu virei em direção ao norte, marvelling,
para os portões férreos de Parque de Hyde. Eu tive meio uma mente
arrombar o Museu de História Natural e achar meu modo até os ápices
das torres para ver pelo parque. Mas eu decidi manter ao chão onde
esconder rapidamente era possível, e assim foi em para cima a Estrada de
Exibição. Todas as mansões grandes em cada lado da estrada estavam
vazias e ainda, e meus passos ecoaram contra os lados das casas. Ao
topo, se aproxime o portão de parque, eu descobri uma visão estranha-um ônibus destruiu, e o esqueleto de um cavalo escolheu limpe. Eu
confundi em cima disto durante um tempo, e então foi em para a ponte
em cima da Serpentina. A voz cresceu mais forte e mais forte, entretanto
eu não poderia ver nada sobre os telhados no norte apóie do parque,
economize uma neblina de fumaça ao noroeste.
" Ulla, ulla, que ulla, ulla, " choraram a voz, enquanto vindo, como parecia
a mim, do distrito sobre o Parque de Regente. O grito devastando
trabalhou em minha mente. O humor que tinha me sustentado passou. O
gemido tomou posse de mim. Eu achei eu estava intensamente cansado,
footsore, e agora novamente faminto e sedento.
Já era último meio-dia. Por que eu estava vagando só nesta cidade do
morto? Por que eu estava só quando toda a Londres estava mentindo em
estado, e em sua mortalha preta? Eu sentia intolerably só. Minha mente
correu em velhos amigos dos que eu tinha esquecido durante anos. Eu
pensei nos venenos nas lojas de químicos ", dos licores armazenaram os
comerciantes de vinho; eu recordei as duas criaturas encharcadas de
desespero que tão longe como soube eu, compartilhou a cidade comigo....
Eu entrei em Rua de Oxford pelo Arco Marmóreo, e aqui era novamente
pó preto e vários corpos, e um mal, cheiro ominoso do gratings dos
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porões de algumas das casas. Eu cresci muito sedento depois do calor de
meu passeio longo. Com dificuldade infinita eu consegui arrombar uma
público-casa e adquirir comida e bebida. Eu busquei cansado comendo, e
entrou no parlour atrás da barra, e dormiu em um sofá feito de crina preto
que eu achei lá.
Eu despertei achar aquele silêncio uivante escuro em minhas orelhas, "
Ulla, ulla, ulla, ulla ",. Era agora crepúsculo, e depois que eu tivesse
derrotado fora alguns biscoitos e um queijo na barra--havia uma caixa
forte de carne, mas conteve nada mais que larvas de inseto--eu vaguei
em pelos quadrados residenciais silenciosos para Padeiro Street-Quadrado de Portman é o único eu posso nomear--e assim saiu afinal no
Parque de Regente. E como eu emergi do topo de Padeiro Street, eu vi
longe em cima das árvores na clareza do pôr-do-sol o capuz do gigante
marciano de qual este uivante procedeu. Eu não estava apavorado. Eu o
descobri como se fosse claro que uma questão. Eu o assisti durante algum
tempo, mas ele não moveu. Ele se apareceu estar parado e gritando, por
nenhuma razão que eu poderia descobrir.
Eu tentei formular um plano de ação. Aquele som perpétuo de " Ulla, ulla,
ulla, ulla, " confuso minha mente. Talvez eu estava muito cansado para
para ser muito medroso. Certamente eu era mais curioso para saber a
razão deste chorar monótono que amedrontado. Eu retrocedi longe do
parque e golpeei em Estrada de Parque, enquanto pretendendo marginar
o parque, foi junto debaixo do abrigo dos terraços, e obteve uma visão
deste marciano estacionário, uivante da direção de St. O Wood de John.
Um par de cem jardas fora de Padeiro Street eu ouvi um coro ganindo, e
viu, primeiro um cachorro com um pedaço de putrescent carne vermelha
nas mandíbulas dele vindo impetuoso para mim, e então um pacote de
mongrels faminto em perseguição dele. Ele fez uma curva larga para me
evitar, como se ele temeu que eu pudesse provar um competidor fresco.
Como o ganindo se extinguiu abaixo a estrada silenciosa, o som de
gemido de " Ulla, ulla, ulla, ulla, " se reafirmaram.
Eu descobri a manipulação-máquina destruída a meio caminho a St. O
Wood de John estação. No princípio eu pensei que uma casa tinha caído
pela estrada. Só era como eu trepei entre as ruínas que eu vi, com um
começo, este Samson mentindo mecânico, com seus tentáculos dobrados
e embriagado e trançado, entre as ruínas tinha feito. O forepart foi
quebrado. Parecia como se tivesse dirigido cegamente diretamente na
casa, e tinha sido subjugado em sua subversão. Parecia então a mim que
isto poderia ter acontecido por uma manipulação-máquina que escapa da
orientação de seu marciano. Eu não pude trepar entre as ruínas para ver
isto, e o crepúsculo era agora tão distante avançado que o sangue com
que seu assento foi coberto, e a cartilagem roida do marciano que os
cachorros tinham partido, era invisível a mim.
Ainda desejando saber mais a tudo aquilo eu tinha visto, eu empurrei em
para Colina de Prímula. Longe, por uma abertura nas árvores, eu vi um
segundo marciano, tão imóvel quanto o primeiro, se levantando no parque
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para os Jardins Zoológicos, e silencioso. Um pequeno além as ruínas sobre
a manipulação-máquina embriagada eu descobri a erva daninha vermelha
novamente, e achou o Canal do Regente, uma massa esponjosa de
vegetação escuro-vermelha.
Como eu cruzei a ponte, o som de " Ulla, ulla, que ulla, ulla, " cessaram.
Era, como seja, corte. O silêncio veio como um trovão.
As casas fuscas sobre mim estavam lânguidas e altas e escuras; as
árvores para o parque estavam crescendo pretas. Em toda parte mim a
erva daninha vermelha trepou entre as ruínas, enquanto se estorcendo
para adquirir sobre mim na obscuridade. Noite, a mãe de medo e mistério,
estava me descobrindo. Mas enquanto aquela voz soou que a solidão, a
desolação, tinha sido sofrível; em virtude disto Londres tinha parecido
ainda viva, e o senso de vida sobre mim tinha me apoiado. Então de
repente uma mudança, o transcurso de algo--eu não soube isso que--e
então uma quietude que poderia ser sentida. Nada mais que este magro
quieto.
Londres sobre mim contemplou a mim spectrally. As janelas nas casas
brancas estavam como as órbitas ocular de crânios. Sobre mim minha
imaginação achou mil mudança de inimigos silenciosa. Terror me, um
horror de minha temeridade, agarrou. Na frente de mim a estrada se
tornou pitchy lustram como se foi pichado, e eu vi uma forma contorcida
que mente pelo caminho. Eu não pude me trazer ir em. Eu dobrei St. A
Wood Road de John, e correu apressadamente desta quietude de
unendurable para Kilburn. Eu escondi da noite e o silêncio, até longo
depois de meia-noite, no abrigo de um cabmen em Estrada de Rastelo.
Mas antes do amanhecer devolveu minha coragem, e enquanto as estrelas
ainda estavam no céu que eu virei mais uma vez para o Parque de
Regente. Eu perdi meu modo entre as ruas, e agora viu abaixo uma
avenida longa, no meio-luz do amanhecer cedo, a curva de Colina de
Prímula. No ápice, enquanto sobressaindo até as estrelas de
desvanecimento, foi um terceiro marciano, erga e imóvel como os outros.
Uma resolução insana me possuiu. Eu morreria e terminaria isto. E eu me
salvaria a dificuldade de se matar até mesmo. Eu marchei em recklessly
para este Titã, e então, como eu puxei mais próximo e a luz cresceu, eu vi
que uma multidão de pássaros pretos estava circulando e estava
crescendo em cachos sobre o capuz. A que meu coração deu um salto, e
eu comecei a correr ao longo da estrada.
Eu me apressei pela erva daninha vermelha que sufocou St. O Terraço de
Edmund (eu vadeei peito-alto por uma torrente de água que estava
apressando abaixo do sistema hidráulico para a Albert Road), e emergiu
na grama antes da subida do sol. Tinham sido amontoados grandes
montículos sobre a crista da colina, enquanto fazendo um reduto enorme
disto--era o lugar final e maior os marcianos tinham feito--e por detrás
estes montões se revoltaram uma fumaça magra lá contra o céu. Contra a
linha de céu correu um cachorro ansioso e desapareceu. O pensamento
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que tinha flamejado em minha mente cresceu real, cresceu acreditável. Eu
sentia nenhum medo, só uma exultação selvagem, trêmula, como eu corri
para cima a colina para o monstro imóvel. Fora do capuz penduraram
fragmentos magros de marrom ao qual os pássaros famintos bicaram e
rasgaram.
Em outro momento eu tinha subido para cima a plataforma térrea e tinha
me levantado em sua crista, e o interior do reduto estava debaixo de
mim. Um sumamente espacial era, com máquinas gigantescas aqui e lá
dentro disto, montículos enormes de material e lugares de abrigo
estranhos. E se espalhou sobre isto alguns no agora manipulaçãomáquinas rígidas, e uma dúzia de deles totalmente e silencioso e se deitou
seguidos, era os marcianos--morto!--matado pelo putrefactive e bactérias
de doença contra as quais os sistemas deles/delas eram desprevenidos;
matado como a erva daninha vermelha estava sendo matado; matado,
afinal de contas os dispositivos de homem tinham falhado, pelas coisas
mais humildes que Deus, na sabedoria dele, pôs nesta terra.
Para assim tinha ocorrido, como realmente eu e muitos homens poderia
ter previsto não tido terror e desastre encoberto nossas mentes. Estes
germe de doença levaram pedágio de humanidade como o começo de
coisas--levado pedágio de nossos antepassados de prehuman desde que
vida começou aqui. Mas em virtude desta seleção natural de nosso tipo
nós desenvolvemos resistindo a poder; a nenhum germe nós sucumbimos
sem uma luta, e para muitos--esse aquela putrefação de causa em
assunto de morto, por exemplo--nossas armações vivendo são
completamente imunes. Mas não há nenhuma bactéria no Marte, e
diretamente estes invasores chegaram, diretamente eles beberam e
alimentaram, nossos aliados microscópicos começaram a trabalhar a
subversão deles/delas. Já quando eu os assisti que eles eram irrevocably
sentenciados, enquanto morrendo e apodrecendo até mesmo como foram
para lá e para cá eles. Era inevitável. Pelo pedágio de um bilhão de
homem de mortes comprou o direito inato dele da terra, e é dele contra
todo o comers; ainda seria o dele era os marcianos dez vezes tão
sumamente quanto eles são. Para nem homens faça viva nem morra em
vão.
Aqui e lá eles se espalharam, quase cinqüenta completamente, naquele
grande golfo tinham feito eles, colhido por uma morte que deve ter
parecido a eles tão incompreensível quanto qualquer morte pudesse ser.
Também naquele momento esta morte era incompreensível para mim.
Tudo que eu soube eram que estas coisas que tinham estado vivo e tão
terrível a homens estavam mortas. Para um momento acreditei eu que a
destruição de Sennacherib tinha estado repetida, que Deus tinha se
arrependido, que o Anjo de Morte tinha os matado à noite.
Eu estava de pé, enquanto fitando na cova, e meu coração iluminou
gloriously, até mesmo como o sol nascente golpeou o mundo para
incendiar sobre mim com os raios dele. A cova ainda estava em escuridão;
as máquinas poderosas, tão grande e maravilhoso no poder deles/delas e
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complexidade, tão sobrenatural nas formas tortuosas deles/delas, rosa
estranho e vago e estranho fora das sombras para a luz. Uma multidão de
cachorros, eu poderia ouvir, lutou em cima dos corpos que darkly secular
na profundidade da cova, longe debaixo de mim. Pela cova em seu mais
distante lábio, apartamento e vasto e estranho, põe a grande voadormáquina com que eles tinham estado experimentando em nossa
atmosfera mais densa quando se deteriora e morte os prendeu. Morte não
tinha vindo um dia muito cedo. Em cima ao som de um grasnido eu olhei
para a lutador-máquina enorme que lutaria nenhum mais para sempre,
aos fragmentos vermelhos esfarrapados de carne que gotejou abaixo nos
assentos transtornados no ápice de Colina de Prímula.
Eu virei e olhei abaixo o declive da colina para onde, enhaloed agora em
pássaros, estava de pé esses outros dois marcianos que eu tinha visto
durante a noite, da mesma maneira que morte tinha os colhido. O a
pessoa tinha morrido, até mesmo como tinha estado chorando a seus
companheiros; talvez foi o último em morrer, e sua voz tinha ido em
perpetually até a força de sua maquinaria era exausto. Eles brilharam
agora, tripé inofensivo sobressai de lustrar metal, no brilho do sol
nascente.
Em toda parte a cova, e economizou como por um milagre de destruição
perpétua, esticado a grande Mãe de Cidades. Esses que viram só Londres
ocultados nos roupões sombrios dela de fumaça podem imaginar a clareza
nua e beleza da selva silenciosa de casas escassamente.
Para o leste, em cima das ruínas enegrecidas do Albert Terrace e o
pináculo lascado da igreja, brilhou o sol, enquanto deslumbrando em um
céu claro, e aqui e lá alguma faceta na grande selva de telhados pegou a
luz e luziu com uma intensidade branca.
Em direção ao norte estava Kilburn e Hampsted, azul e abarrotado com
casas; para o oeste a grande cidade foi; e para o sul, além dos marcianos,
as ondas verdes do Parque de Regente, o Hotel de Langham, que a cúpula
do Albert Hall, o Instituto Imperial, e as mansões gigantescas da Estrada
de Brompton entrou fora claro e pequeno no amanhecer, as ruínas
denteadas de Westminster hazily ascendente além de. Longe e azul era as
colinas de Surrey, e as torres do Palácio Cristalino brilharam como duas
varas de prata. A cúpula de St. Paul era escuro contra o amanhecer, e
ferido, eu vi pela primeira vez, por uma cavidade boquiaberta enorme em
seu lado ocidental.
E como eu olhei para esta expansão larga de casas e fábricas e igrejas,
silencioso e abandonado; como eu pensei no multitudinous espera e
esforços, os anfitriões inumeráveis de vidas que tinham ido construir este
recife humano, e da destruição rápida e cruel que tinha pendurado em
cima de tudo; quando eu percebi que a sombra tinha sido rolada atrás, e
que os homens ainda poderiam viver nas ruas, e esta querida cidade de
morto vasta meu está mais uma vez viva e poderosa, eu sentia uma onda
de emoção que estava próximo consangüíneo para lágrimas.
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O tormento terminou. Até mesmo aquele dia começaria a cura. Os
sobreviventes das pessoas se espalharam em cima do país--leaderless,
sem lei, foodless, como ovelha sem um pastor--os milhares que tinham
fugido através de mar, começaria a devolver; o pulso de vida, enquanto
crescendo mais forte e mais forte, bateria novamente nas ruas vazias e
verteria pelos quadrados desocupados. Qualquer destruição era
terminada, a mão do destruidor foi ficada. Todas as destruições magras,
os esqueletos enegrecidos de casas que fitaram assim dismally à grama
iluminado pelo sol da colina, estaria ecoando agora com os martelos dos
restauradores e tocaria com o bater das espátulas deles/delas. Ao
pensamento eu estendi minhas mãos para o céu e comecei a agradecer
Deus. Por um ano, pensamento eu--por um ano...
Com força opressiva veio o pensamento de mim, de minha esposa, e a
velha vida de esperança e utilidade tenra que tinham cessado para
sempre.

Capítulo Nove
Destroços
E agora entra a coisa mais estranha em minha história. Ainda, talvez, não
é completamente estranho. Eu me lembro, claramente e coldly e vividly,
tudo aquilo que eu fiz aquele dia até o tempo que eu estava de pé Deus
lamentando e elogia no ápice de Colina de Prímula. E então eu esqueço.
Dos próximos três dias eu não sei nada. Eu aprendi isso desde então,
assim longe de meu ser o primeiro descobridor da subversão marciana,
vários tais vagante como eu tinham descoberto já isto na noite prévia. Um
homem--o primeiro--tinha ido para St. Martin's-le-principal, e, enquanto
eu abriguei na cabana do cabmen, tinha inventado para telegrafar para
Paris. Por isso as notícias joviais tinham flamejado no mundo inteiro; mil
cidades, esfriadas por apreensões horríveis, flamejaram de repente em
iluminações frenéticas; eles conheceram isto em Dublin, Edimburgo,
Manchester, Birmingham, na ocasião quando eu me levantei à beira da
cova. Já homens, lamentando com alegria, como ouvi eu, enquanto
gritando e ficando o trabalho deles/delas para dar um aperto de mão e
gritar, estava compondo trens, até mesmo tão próximo quanto Crewe,
descer em Londres. Os sinos de igreja desde os que tinham cessado uma
quinzena de repente pegaram as notícias, até que toda a Inglaterra estava
sino-tocando.
Homens
em
ciclos,
magro-enfrentou,
desleixado,
chamuscou ao longo de toda pista rural que grita de libertação de
unhoped, enquanto gritando para magro, fitando figuras de desespero. E
para a comida! Pelo Mar irlandês, pelo Atlântico, milho, pão, e carne
estavam rasgando a nosso alívio pelo Canal. Toda a remessa no mundo
parecia entrando Londonward nesses dias. Mas de tudo isso eu não tenho
nenhuma memória. Eu acumulei--um homem demente. Eu me achei em
uma casa de pessoas bondosas que tinham me achado no terceiro dia
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vagar, lamentando, e delirar pelas ruas de St. O Wood de John. Eles me
falaram desde isso que eu estava cantando para algum doggerel insano
sobre " O Último Homem Partido Vivo! Hurrah! O Último Homem Partiu
Vivo "! Aborreceu como eles estavam com os próprios negócios
deles/delas, estas pessoas cujas nomeiam muito como eu gostaria de
expressar minha gratidão a eles, eu posso nem mesmo dê aqui, não
obstante cumbered eles comigo, me abrigou, e me protegeu de mim.
Aparentemente eles tinham aprendido algo de minha história de mim
durante os dias de meu lapso.
Muito suavemente, quando minha mente estava novamente segura, eles
quebraram a mim o que eles tinham aprendido do destino de
Leatherhead. Dois dias depois que eu fosse prendido que tinha sido
destruído, com toda alma nisto, por um marciano. Ele tinha varrido isto
fora de existência, como parecia, sem qualquer provocação, como um
menino poderia esmagar uma colina de formiga, no mero wantonness de
poder.
Eu era um homem só, e eles eram muito tipo para mim. Eu era um
homem só e um triste, e eles foram paciente comigo. Eu permaneci com
eles quatro dias depois de minha recuperação. Tudo aquilo tempo eu
sentia um vago, uma apetência crescente para olhar mais uma vez em
tudo que permaneceu da pouca vida que parecia tão feliz e luminoso em
meu passado. Era um mero desejo desesperado para festejar em minha
miséria. Eles me dissuadiram. Eles fizeram tudo eles puderam para me
desviar desta morbidez. Mas afinal eu poderia resistir ao impulso nenhum
mais longo, e, prometendo voltar a eles fielmente, e separando, como
confessarei eu, destes os amigos de quatro-dia com lágrimas, eu saí
novamente nas ruas que tinham sido ultimamente tão escuras e estranhas
e vazias.
Já eles estavam ocupados com devolver as pessoas; até mesmo em
lugares havia faz compras aberto, e eu vi uma fonte bebendo água
corrente.
Eu me lembro como mockingly luminoso o dia parecia como eu voltei em
minha peregrinação melancólica para a pequena casa a Woking, como
ocupado as ruas e vívido a vida comovente sobre mim. Tantos pessoas
estavam no estrangeiro em todos lugares, ocupou em mil atividades, que
parecia incrível que qualquer grande proporção da população pudesse ter
sido matada. Entretanto eu notei como amarelo era as peles das pessoas
que eu me encontrei, como felpudo o cabelo dos homens, como grande e
luminoso os olhos deles/delas, e que todo outro homem ainda usou os
trapos sujos dele. As faces deles/delas pareciam tudo com um de duas
expressões--uma exultação saltando e energia ou uma resolução severa.
Economize para a expressão das faces, Londres parecia uma cidade de
passos pesados. As sacristias estavam distribuindo indiscriminadamente
pão nos enviou pelo governo francês. As costelas dos poucos cavalos
mostraram dismally. Condestável especiais desfigurados com distintivos
brancos se levantados aos cantos de toda rua. Eu vi pouco do dano
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forjado pelos marcianos até que eu alcancei Wellington Street, e lá eu vi a
erva daninha vermelha que trepa em cima dos contrafortes de Ponte de
Waterloo.
Ao canto da ponte, também, eu vi um dos contrastes comuns daquele
tempo grotesco--uma folha de papel que ostenta contra uma moita da
erva daninha vermelha, perfurada por uma vara que manteve isto em
lugar. Era o anuncie do primeiro jornal para retomar publicação--o Correio
Diário. Eu comprei uma cópia para um xelim enegrecido que eu achei em
meu bolso. A maioria disto estava em espaço em branco, mas o tipógrafo
solitário que fez a coisa tinha se divertido fazendo um esquema grotesco
de estéreo de anúncio na página de parte de trás. O assunto que ele
imprimiu era emocional; o organisation de notícias ainda não tiveram
como achado seu modo atrás. Eu não aprendi nada fresco a não ser que
já em uma semana o exame dos mecanismos marcianos tinha rendido
resultados surpreendentes. Entre outras coisas, o artigo me assegurou o
que eu não acreditei na ocasião, que o " Segredo de Voar, foi descoberto.
A Waterloo eu achei os trens grátis que estavam levando as pessoas para
as casas deles/delas. A primeira pressa já terminou. Havia poucas pessoas
no trem, e eu estava em nenhum humor para conversação casual. Eu
adquiri um compartimento a mim, e sentou com braços dobrados,
enquanto olhando greyly para a devastação iluminado pelo sol que fluiu
além das janelas. E há pouco externo o término que o trem sacudiu em
cima de grades temporárias, e em qualquer lateral da estrada de ferro as
casas foram enegrecidas ruínas. Para Junção de Clapham a face de
Londres era encardida com pó da Fumaça Preta, apesar de dois dias de
temporais e chove, e a Junção de Clapham tinha sido destruída a linha
novamente; havia centenas de balconistas de fora-de-trabalho e shopmen
que trabalham lado a lado com o navvies habitual, e nós fomos sacudidos
em cima de um retransmitir precipitado.
Tudo abaixo a linha de lá o aspecto do país estava magro e pouco
conhecido; Wimbledon tinha sofrido particularmente. Walton, em virtude
de seu unburned anseiam bosques, parecia os menos doeram de qualquer
lugar ao longo da linha. O Wandle, a Verruga, todo pequeno fluxo, era
uma massa amontoada de erva daninha vermelha, em aparecimento entre
a carne de açougueiro e repolho conservado. O Surrey bosques píneos
eram muito seque, porém, para o festoons do escalador vermelho. Além
de Wimbledon, à vista da linha, em certos chãos de berçário, era as
massas amontoadas de terra sobre o sexto cilindro. Várias pessoas
estavam se levantando sobre isto, e alguns pioneiros estavam ocupados
no meio disto. Em cima disto uma União ostentou o Jack, enquanto
agitando cheerfully na brisa matutina. Os chãos de berçário estavam em
todos lugares carmesins com a erva daninha, uma expansão larga de
colour lívido cortou com sombras roxas, e muito doloroso ao olho. O olhar
da pessoa foi com alívio infinito dos chamuscaram torna cinza e reds malhumorado do primeiro plano para a suavidade azul-verde do para o leste
colinas.
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A linha no lado de Londres de estação de Woking ainda estava sofrendo
conserto, assim eu desci a Byfleet estaciones e levei a estrada a Maybury,
além do lugar onde eu e o artilheiro tinham falado com os hússares, e em
pela mancha onde o marciano tinha se aparecido a mim no temporal.
Aqui, movido por curiosidade, eu desviei achar, entre uma confusão de
folhagens vermelhas, o carro de cachorro entortado e quebrado com os
ossos embranquecidos do cavalo se espalhados e roeu. Durante um tempo
me levantei eu, enquanto considerando estes vestígios....
Então eu devolvi pela madeira pínea, pescoço-alto com erva daninha
vermelha aqui e lá, achar o proprietário do Cachorro Manchado já tinham
achado enterro, e assim veio casa além dos Braços de Faculdade. Um
homem que se levanta a uma porta de cabana aberta me cumprimentou
através de nome como passei eu.
Eu olhei para minha casa com um flash rápido de espere que enfraqueceu
imediatamente. A porta tinha estado forçada; era unfast e estava abrindo
lentamente como me aproximei eu.
Bateu novamente. As cortinas de meu estudo tremularam fora da janela
aberta da qual eu e o artilheiro tinham assistido o amanhecer. Ninguém
tinha fechado isto desde. Os arbustos embriagados eram da mesma
maneira que eu tinha os deixado quase quatro semanas atrás. Eu tropecei
no corredor, e a casa sentia vazio. O tapete de degrau foi arrepiado e
discoloured onde eu tinha abaixado, encharcado à pele do temporal a
noite da catástrofe. Nossos passos barrentos que eu ainda vi subiram os
degraus.
Eu os segui a meu estudo, e achou ainda mentindo em minha escrevermesa, com o peso de papel de selenita nisto, a folha de trabalho que eu
tinha partido na tarde da abertura do cilindro. Para um espaço eu estava
de pé leitura em cima de meus argumentos abandonados. Era um papel
no desenvolvimento provável de Idéias Morais com o desenvolvimento do
processo de civilising; e a última oração era a abertura de uma profecia: "
Em aproximadamente duzentos anos, tinha escrito " eu, " nós podemos
esperar----" A oração terminou abruptamente. Eu me lembrei minha
inabilidade para fixar minha mente que matutino, escassamente um mês
passado, e como eu tinha rompido para obter minha Crônica Diária do
newsboy. Eu me lembrei como eu abaixei para o portão de jardim como
veio ele, e como eu tinha escutado a história estranha dele de " Homens
do Marte ".
Eu desci e entrei no quarto jantando. Havia o mutton e o pão, ambos
entrados longe agora em decadência, e uma garrafa de cerveja destruiu,
da mesma maneira que eu e o artilheiro tinham os deixado. Minha casa
estava desolada. Eu percebi a loucura da esperança lânguida que eu tinha
apreciado tão longo. E então uma coisa estranha aconteceu. " Não é
nenhum uso, " disse uma voz. " A casa está deserta. Ninguém esteve aqui
estes dez dias. Não fique aqui para se atormentar. Ninguém escapou mas
você ".
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Eu fui assustado. Eu tinha falado meu pensamento em voz alta? Eu virei,
e a janela francesa estava aberta atrás de mim. Eu fiz um passo a isto, e
estava de pé, enquanto olhando fora.
E lá, pasmo e amedrontado, até mesmo como eu me levantei pasmo e
amedrontado, era meu primo e minha esposa--minha branco de esposa e
tearless. Ela deu um grito lânguido.
" Eu vim, " ela disse. " Eu soube--soube----"
Ela pôs a mão dela à garganta dela--balançou. Eu fiz um passo remeter, e
a pegou em meus braços.

Capítulo Dez
O Epílogo
Eu não posso mas lamento, agora que eu estou concluindo minha história,
como pequeno eu posso contribuir à discussão das muitos perguntas
discutíveis que ainda são inseguras. Em um respeito eu provocarei crítica
certamente. Minha província particular é filosofia especulativo. É limitado
meu conhecimento de fisiologia comparativa a um livro ou dois, mas
parece a mim que as sugestões de Escultor sobre a razão da morte rápida
dos marcianos são tão prováveis sobre quase seja considerado como uma
conclusão provada. Eu assumi isso no corpo de minha narrativa.
De qualquer modo, em todos os corpos dos marcianos que foram
examinados depois da guerra, exclui já nenhuma bactéria esses
conhecidos como espécies terrestres foram achados. Que eles não
enterraram nada do morto deles/delas, e a matança despreocupada que
eles perpetraram, também aponte a uma ignorância inteira do processo
de putrefactive. Mas provável como isto parece, está por nenhum meios
uma conclusão provada.
Nenhum é a composição da Fumaça Preta conhecida, o qual os marcianos
usaram com tal efeito mortal, e o gerador dos Calor-raios permanece um
quebra-cabeça. Os desastres terríveis no Ealing e Sul laboratórios de
Kensington têm os analistas de disinclined para investigações adicionais
no posterior. Análise de espectro do pó preto aponta unmistakably à
presença de um elemento desconhecido com um grupo brilhante de três
linhas no verde, e é possível que combine com argônio para formar uma
combinação na qual age imediatamente com efeito mortal algum
constituinte no sangue. Mas tais especulações de unproven serão
escassamente de interesse ao leitor geral, a quem é endereçada esta
história. Nenhum da espuma marrom que vagueou abaixo o Thames
depois que a destruição de Shepperton foi examinada na ocasião, e agora
nenhum é futuro.
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Os resultados de um exame anatômico dos marcianos, tão longe como os
cachorros rondando tinha deixado tal um exame possível, eu já dei. Mas
todo o mundo está familiarizado com o espécime magnífico e quase
completo em espíritos no Museu de História Natural, e os desenhos
incontáveis que foram feitos disto; e além que o interesse da fisiologia
deles/delas e estrutura é puramente científico.
Uma pergunta de interesse mais sério e universal é a possibilidade de
outro ataque dos marcianos. Eu não penso que quase bastante atenção
está sendo prestada a este aspecto do assunto. No momento o planeta
que o Marte está em conjunção, mas com todo retorno para oposição eu,
para um, me antecipo uma renovação da aventura deles/delas. Em todo
caso, nós deveríamos estar preparados. Parece a mim que deveria ser
possível definir a posição da arma da qual os tiros são descarregados,
manter um relógio contínuo nesta parte do planeta, e se antecipar a
chegada do próximo ataque.
Naquele caso o cilindro poderia ser destruído com dinamite ou artilharia
antes de fosse suficientemente esfrie para os marcianos emergirem, ou
eles poderiam ser abatidos tão logo por meio de armas como abriu o
parafuso. Parece a mim que eles perderam uma vantagem vasta no
fracasso da primeira surpresa deles/delas. Possivelmente eles vêem isto
na mesma luz.
Lessing avançou razões excelentes por supor que os marcianos tiveram
sucesso de fato efetuando uma aterrissagem no planeta Vênus. Sete
meses atrás agora, Vênus e Marte estavam em alinhamento com o sol;
quer dizer, o Marte estava em oposição do ponto de vista de um
observador em Vênus. Subseqüentemente uns marcando luminosos e
sinuosos estranhos se apareceram no unillumined a metade do planeta
interno, e quase simultaneamente uma marca escura lânguida de um
caráter sinuoso semelhante foi descoberta em uma fotografia do disco
marciano. A pessoa precisa ver os desenhos destes aparecimentos para
apreciar a semelhança notável deles/delas completamente em caráter.
De qualquer modo, se nós esperamos outra invasão ou não, nossas visões
do futuro humano grandemente devem ser modificadas por estes eventos.
Nós aprendemos agora que nós não podemos considerar este planeta
como sendo cercado dentro e um lugar permanente seguro para Homem;
nós nunca podemos nos antecipar o bem não visto ou mal que podem sair
de repente em nós de espaço. Pode ser isso no desígnio maior do universo
esta invasão do Marte não está sem seu último benefício para homens;
nos roubou daquela confiança serena no futuro que é a fonte mais
frutífera de decadência, os presentes para ciência humana trouxe é
enorme, e fez muito para promover a concepção do bem-estar público de
gênero humano. Pode estar isso do outro lado da imensidão de espaço os
marcianos assistiram o destino destes pioneiros seu e instruído a lição
deles/delas, e que no planeta Vênus eles acharam uma determinação de
securer. Seja que como pode, por muitos anos contudo haverá nenhum
relaxamento do escrutínio ansioso do disco marciano certamente, e esses
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dardos ígneos do céu, as estrelas cadentes, trarão com eles como eles
caem uma apreensão inevitável a todos os filhos de homens.
Os alargando das visões de homens que resultaram podem ser
exagerados escassamente. Antes de o cilindro caísse havia uma persuasão
geral que por todos o fundo de espaço nenhuma vida existiu além da
superfície insignificante de nossa esfera minuciosa. Agora nós vemos mais
adiante. Se os marcianos puderem chegar a Vênus, há nenhuma razão
para supor que a coisa é impossível para homens, e quando o esfriando
lento do sol faz esta terra inabitável, como afinal isto tem que fazer, pode
ser que a linha de vida que começou aqui terá fluído fora e terá pegado
nosso planeta de irmã dentro de suas labutas.
Escureca e maravilhoso é a visão que eu supliquei para cima em minha
mente de vida que esparrama lentamente desta pequena cama de
semente do sistema solar ao longo da imensidade inanimada de espaço
sideral. Mas isso é um sonho remoto. Por outro lado, pode ser que a
destruição dos marcianos é só uma suspensão. Para eles, e não para nós,
talvez, é o futuro ordenado.
Eu tenho que confessar a tensão e perigo do tempo deixaram um senso
permanente de dúvida e insegurança em minha mente. Eu sento em
minha escritura de estudo através de lamplight, e de repente eu vejo o
vale curativo novamente debaixo de jogo com chamas se estorcendo, e
sente a casa atrás e sobre mim vazio e devasta. Eu saio na Estrada de
Byfleet, e veículos me, um menino de açougueiro em um carro, passam
um cabful de visitas, trabalhador em uma bicicleta, crianças que vão para
a escola, e de repente eles ficam vagos e irreais, e eu me apresso
novamente com o artilheiro pelo quente, pensando silêncio. De uma noite
eu vejo o escurecimento de pó preto as ruas silenciosas, e os corpos
contorcidos amortalharam naquela camada; eles sobem em mim
esfarrapado e cachorro-mordido. Eles algaraviam e cultivam distorções
mais ferozes, mais pálidas, mais feias, furiosas de humanidade afinal, e
eu me desperto, frio e miserável, na escuridão da noite.
Eu vou para Londres e vejo as multidões ocupadas em Rua Rápida e a
Praia, e se encontra com minha mente que eles são mas os fantasmas do
passado, assombrando as ruas que eu vi silencioso e miserável, enquanto
indo para lá e para cá, phantasms em uma cidade morta, o escárnio de
vida em um corpo galvanizado. Também, e estranho é se levantar em
Colina de Prímula, como fiz eu mas um dia antes de escrever este último
capítulo, ver a grande província de casas, escureca e azule pela neblina da
fumaça e, enquanto desaparecendo afinal no mais baixo céu vago, ver as
pessoas que caminham para lá e para cá entre as camas de flor na colina,
cuide os visão-videntes da máquina marciana que fica parado lá, ouvir o
tumulto de jogar as crianças, e recordar o tempo quando eu vi tudo
luminoso e claro, duro e silencioso, debaixo do amanhecer disso grande
dia passado....
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E mais estranho de tudo é isto segurar o mão de minha esposa
novamente, e pensar que eu a contei, e que ela me, entre o morto,
contou.

O FIM
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