
   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Тривоги пана Бабаха 
Було це давно чи недавно? А можливо,   це може 

статися щомиті?  Судити читачеві. 

    Жив на світі пан Бабах. Був він сильним, 

потужним, час від часу його чули то на будівництві, 

коли треба було знести старі будівлі, то у кар’єрі, 

щоб знайти нові копалини, то на святі, коли салюти 

запускали.  Та останнім часом його стало чутно 

майже щодня. Заморився Бах від власного шуму та 

від людської безпечності.  Так йому хочеться 

відпочити, та бешкетники не дають. Все їм хочеться 

пригод, несподіванок. Так було і цього разу. 

 Хлопці пішли до лісу гриби збирати. Нічого не 

віщувало біди. Вони палицею розгортали листя у 

пошуках смаколиків. Ось один із хлопців у траві 

помітив якийсь незрозумілий залізний предмет. 
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Казка Анни 

Безсмертної 
СЕРІЯ перша 

«101» на зв’язку! 

«КВАСОЛЬКА»- додаток 



- Не чіпай ! – сказав його товариш. 

- Та нічого не трапиться. Мені цікаво, що це! – 

відповів йому друг. 

- Може трапитися лихо! – не заспокоювався 

перший. 

- Не хвилюйся! Я обережно! – уперто наполягав 

хлопчина і продовжував розглядати незнайому річ, 

перевертати її палицею. 

   Цю суперечку підслухав пан Бабах. 

- Мовчатиму цей раз, - промовив про себе відомий 

галасун. – Що б не робили, мовчатиму. 

  А дослідження незвичного предмету 

продовжувалося. Здавалося, ще мить і станеться 

вибух.  Та цікавість юного допитника перемагала 

над розумністю і хлопчина не зупинявся. Пан Бабах 

спостерігав за іншим хлопчиком, який відійшов в бік 

та почав комусь телефонувати.  

Через деякий час приїхали рятувальники, обгородили 

місце, де хлопці знайшли підозрілі предмети. Чоловіки 

із служби порятунку за допомогою спеціальних 

приладів почали досліджувати знайдені предмети. 

Спеціалісти-рятувальники пояснили хлопчакам, що  

один із них діяв правильно, а інший - ні.  

 А ви, читачу, здогадуєтеся, хто як вчинив?  

 Замислившись,  за цими подіями спостерігав пан 

Бабах. Він дуже радів, що цього разу йому не 

довелося шуміти, а могло все статися  і по-іншому… 

 


