




Ервін Мозер

книжка 
Для першого 

читання

2021

Харків





5

ПРИБУТТЯ
Зазвичай про прибуття автобуса, потяга, круїзно-

го лайнера чи літака сповіщають заздалегідь. Тоді 
збирається натовп рідних і друзів, ладних геть зараз 
задушити в обіймах тих, хто приїжджає. 

Але у нашій історії все відбувалося геть не так. 
На першу колію не прибув потяг, бо ані колії, ані по-
їзду не було. 

Річкою плив невідомий об’єкт. Хм, не виключено, що 
він був збудований за секретною технологією іно-
планетян. А усередині цього марсіанського винаходу 
хтось давав хропака.
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Цей загадковий транспортний засіб зацікавив со-
веня Сонька. Пташеня одразу пригадало оповідки про 
страшезних прибульців у велетенських зорельотах. 
 І хоча таємничий предмет був менший за зорельот, 
Сонько став пильно за ним стежити.
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Аж раптом — бум! Почувся удар деревини об ка-
міння. Ой, леле, як лячно! Невідомий об’єкт пристав 
до берега. 

Йой, та то не корабель марсіанських загарбників, 
а звичайнісінька дерев’яна діжка! Несподівано із неї 
хтось виліз…

Невідомий роззирнувся та рішуче пішов стежкою 
до лісу. Сонько із цікавістю та острахом полетів за не-
знайомцем. Хоча той і не схожий на страховисько, 
може, все ж таки прибулець? Треба це з’ясувати!

Зненацька набігли важкі чорні хмари — крап-
крап! — пішов дощ.

Незнайомець підтюпцем побіг до дерева та сховався 
від негоди під розлогим гіллям. Сонько набрався духу 
та наважився зав’язати розмову:
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— Шановний, а ви раптом не прибулець? Ні? Тоді 
хто ж ви? — пташеня уважно подивилося на чужин-
ця. — Я перепрошую, що ви тут робите?

— Борис. Я кіт Борис. Стовідсотковий не прибулець. 
Мр-мяу! — відрекомендувався котик доброзичливо. —
Я тут рятуюся від дощу.

— Бачу ви змерзли й не відмовилися б від гарячого 
чаю, — Сонько на мить замислився й продовжив. —
Здається, я знаю, як вам допомогти. Тут недалечко 
є затишний будиночок. Він вам сподобається. Ходімо!

Пташеня пурхнуло з гілки та полетіло в напрямку 
будиночк а. Кіт  чкурнув слідом  по мокрій траві. Дощ 
лив як із луба. Аж ось показався невеличкий будино-
чок. Ще кілька кроків і — на місці. 


