
Віктар  
Сабалеўскі 

доўга галаву ламаць, каб запомніць, 
выгаварыць. Часам думаеш: калі б той, хто 
такія назвы прыдумвае, сам працаваў у гэтай 
установе ці фірме, напэўна, што-небудзь больш 
гучнае ці прасцейшае змікіціў бы. А то ж да 
анекдатычных сітуацый даходзіць.  

Вось некалькі выпадкова падслуханых 
дыялогаў. 

--Быў учора на нарадзе. Зноў нашаму ЛОХу 
дасталася па пятае месца – і план не 
выконваем, і праверка недахопы выявіла. 

--Натое ён і лох, іншым разам разумнейшы 
будзе… 

--А мы ўчора пакет ад ТРУПа атрымалі. 
--Што, паслаў як яшчэ жывы быў, а пакуль 

даставілі – сканаў? 
--Ды не, і цяпер яшчэ жывы, дзякуй богу. 
--І вам дэпешы шле? Мабыць, хтосьці з нас, я 

альбо ты, ці не прачнуўся яшчэ, ці не 
працверазіўся. 

--Я пры сваім розуме. Мой ТРУП учора па 
тэлефоне такога перцу мне ўсыпаў, што цяпер 
не да выпіўкі… 

--Нарэшце мяне на работу прынялі. 
--І дзе ты цяпер працуеш? 
--У ДУПе. Гучыць не вельмі, але грошы 

добрыя абяцалі… 
--Зноў у кантору паперы з Мінска прыйшлі, 

зноў рэарганізацыя рыхтуецца. Былі ў нас 
унітарныя прадпрыемствы, а цяпер будуць 
ПУПы ды ЧУПы… 

--Раней я свайго Васіля гэкачэпістам клікала, 
бо ён быў зарэгістраваны як ЧП (частный 
предприниматель). То ён з кулакамі кідаўся. 
Цяпер ён – ІП, я пакуль не прыдумала, як яго 
“ласкава” ахрысціць… 

Падобныя казусы можна працягваць. Колькі 
іх, розных УП, СП, МП, СТП, ПКФ, КУП, 
ПТУП, КПУП, СІКУП, ТЭП, ААТ, ТДА, ЗАТ і 
таму падобных “пэ” ды “тэ” развялося! 
Ламайце, людцы, языкі, смяшыце іншых, 
плаціце грошыкі за перарэгістрацыю! А каб 
сумна не было ды дурныя думкі ў галаву не 
лезлі, “НДІдурдомтэхбытснабграбсэрвісцэнтр” 
што-небудзь новае прыдумае. Чыноўніцкая 
мафія бессмяротная! 

Р.S. Для тых, хто не ўцяміў, пра што была 
гаворка вышэй, расшыфруем некалькі назва-
ных абрэвіятур: 

ЛОХ – лесное охотничье хозяйство; 
ТРУП – торговое республиканское унитарное 

предприятие; 
ДУП – даччынае ўнітарнае прадпрыемства; 
ЧУП (ПУП) – частное (прыватнае ці производ-
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За мае летуценні-мары, 
За ўсмешку на сумным твары, 
За бяссонныя доўгія ночы, 
За бяздонныя дзіўныя вочы, 
За словы, што зноў не сказаў, 
За развітальны вакзал, 
За захопленасць на адлегласці, 
За недахоп маёй смеласці, 
За гатоўнасць усё дараваць 
І спачатку размову пачаць, 
За хвіліны і дні без цябе, 
За пачуцці, якім не слабець, 
За надзеі, што доўга жывуць, 
За стаптаную намі траву, 
За кіламетры дарог, 
За некрануты калісьці стог, 
За пакінутыя сляды 
Каля чыстай азёрнай вады, 
За тваё «Давай памаўчым…», 
За ружовую далячынь, 
За жаданне быць з табой вечна 
І магчымасць адведаць раю – 
Пакарай мяне новай сустрэчай 
І сваім пяшчотным «Кахаю!» 
 
 СІНЯВОКАЯ ЗЯМЛЯ 
Над Бярэзінай туман сцелецца, 
Птушкі з гоманам па-над Нёманам. 
Потым снежны пух закудзеліцца, 
Каб укрыць зямлю каля Кромані. 
 Гэта–Міншчына мая, 
 Чабаровая зямля 
 І азёрная. 
 Гэта–Міншчына мая, 
 Нібы песня салаўя, 
 Непаўторная. 
Над Нясвіжчынай  радзівілаўскай 
Празвіняць званы старадаўнія, 
А Капыльшчына–нам калыскаю, 
Заварожвае полем-далеччу. 
 Гэта–Міншчына мая, 
 Самабытная зямля 
 І цікавая. 
 Гэта–Міншчына мая, 
 Яе будзем праслаўляць 
 Песняй, справамі. 
Блішчаць золатам нашы волаты, 
Што у Жодзіне нарадзіліся. 
Салігорскія недры шчодрыя, 
Як паўнюткія воды Віліі. 
 Гэта–Міншчына мая, 
 Багацейшая зямля 
 І руплівіца. 
 Гэта–Міншчына мая 
 І ў далёкіх аж краях, 
 З яе дзівяцца. 

Сады Клеччыны, лясы Случчыны, 
Партызанскія сцежкі Любані– 
На усю зямлю беларускую 
У яе стае ціхай любасці! 
 Гэта–Міншчына мая, 
 Звонкі голас ручая 
 Пад аблокамі. 
 Гэта–Міншчына мая. 
 Прыгажэй, квітней, зямля 
 Сінявокая! 
 
КВЕТКА СЯРОД КВЕТАК 
Ад расліны да расліны 
Пераходзячы штодзённа, 
Ты рукою гаспадыні 
Паліваеш кветкі плённа. 
 
Іх пяшчотна даглядаеш 
І глядзіш з замілаваннем, 
Як лісточкі адрастаюць, 
Ажываюць кожным раннем. 
 
І паміж чырвоных кветак 
Ты сама – як кветка тая, 
Упрыгожваеш зноў лета, 
Яркай ружай расцвітаеш. 
 
 
ЦЕЦЯРУК-ХВАЛЬКО  
 Байка  
Кіраўніком адной  
Лясной  
Птушынай установы  
Прызначылі Цецерука  
(Была, відаць,  
Знаёмая рука,  
А можа — лапа, хвост,  
Бо ў гэтай справе новай  
Раней ён вопыту не меў).  
На куст кіруючы як сеў —  
Камандны паявіўся голас.  
Стаў дзюбу ён высока задзіраць:  
— Спяваць  
Магу не горай я  
За Салаўя!  
Як захачу —  
Вышэй за Ястраба ўзлячу.  
Я прыгажэйшы нават за Дразда  
І Дзятлу ў моцы дзюбы  
Дыхту дам!  
Такія перлы себялюба  
У лесе слухалі, маўчалі  
Ды пасміхаліся ў крыло  
(Не раз ужо ў бары было,  
Калі так многа абяцалі).  
Ды вось прыйшоў нарэшце час:  

Лясны агляд-паказ  
Вялікіх талентаў птушыных.  
Пярнаты сход прымае пастанову:  
Наш прэтэндэнт на конкурс той — адзіны,  
Цецеруку даём мы слова!  
…Ціхім вераснёўскім ранкам  
На паляне  
Замоўклі птушкі і звяры.  
Ў чаканні  
Вушы натапырыла журы.  
Наш Цецярук  
На пень адважна,  
Нібы на подыум, узбіўся,  
Паважна  
Гледачам ён пакланіўся.  
— Давай, смялей! —  
Гукаюць  
Падхалімы і сябры.  
Артыст наш дзюбу раскрывае,  
І на паляне чуецца:  
— Хр-ры, хр-ры!  
І больш нічога.  
 ***  
У хвалькоў і манюкоў  
Кароткая дарога.  
 

 
ЛОХ – не ТРУП, а ПУП – у ДУПе 

Сатырычным пяром 
Якіх толькі абрэвіятур за апошнія 

дзесяцігоддзі не з’явілася ў нашым лексіконе! 
Раней як было? Арганізавалі калгас, стварылі 
ГОЭЛРО – і наканавана ім на стагоддзе, а то і 
больш замацавацца ў слоўніках і ў свядомасці 
людзей. Ні з чым іншым не пераблытаеш, і 
любое дзіця растлумачыць, што гэта такое. 

А вось у апошнія гады нібы мода пайшла на 
новыя складанаскарочаныя словы і 
абрэвіятуры. Ды такія мудрагелістыя назвы-
наватворы часам з’яўляюцца, што, як кажуць, 
без ста грамаў і не разбярэшся. Дзіву даешся, 
адкуль усё гэта (а галоўнае – навошта) 
бярэцца, чыя чыноўніцкая галава такое 
выдумала. Некаторыя з іх, нібы тыя МММ, 
гэтак жа хутка знікаюць, як і з’явіліся, іншыя 
ж гадамі вочы і слых мазоляць, над імі трэба 


