
Слова фрашка прыйшло са старапольскай, адпачатку
азначала вершаваны анэкдот з жыцьця, цяпер — проста
анэкдот з жыцьця. Пляшка — пляскатая бутэлька, тое,
што цяпер чамусьці завецца фляшкай. А пляшка сталася
сынонімам проста бутэлькі. Многія з фрашак нарадзіліся
пры кухлі ці кілішку альбо сталіся вынікам застольля.
“Гэта альтэрнатыўная гісторыя найноўшай Беларусі,
распаведзеная за сяброўскай бяседай”, — так я паўжартам
тлумачыў знаёмым, якія пыталіся, пра што кніжка. А
дакладней, гэта невялікія фрагмэнты гісторыяў
канкрэтных людзей. Большасьць сабраных тут фрашак
зьвязаныя з выпіўкай. Але кніжка ня ёсьць одай Бахусу.
Мінздраў мае рацыю, цьвердзячы пра шкоднасьць
алькаголю ў вялікіх дозах. Гісторыі, распаведзеныя ў
фрашках, не пра алькаголь, а пра людзей.

Фрашкі зьнітаваныя ў адну вялікую застольную
гісторыю, якую можна чытаць зь любой старонкі.
Спадзяюся, пасьля нашай віртуальнай бяседы вы скажаце:
“Добра пасядзелі!”

Кніжка ўтрымлівае слэнг, а таксама прастамоўныя словы
сучаснай беларускай мовы. Рэкамэндуецца людзям з
устойлівай псыхікай і добрым пачуцьцём гумару :-).



ГАРЭХІ
Нашы ў горадзе

— Выціскаюць нас, Севярын, выціскаюць, — са
скрухай прамаўляе мой сябар Андрэй, і мы робім па
глыточку чырвонага партвэйну.

Менск для прыежджых — гэта праспэкт. Менчукі
ніколі не ўдакладняюць у размовах, які праспэкт. Калі ты
кажаш проста “праспэкт”, таксоўшчык цябе зразумее.
Гэта праспэкт Сталіна-Варашылава-Леніна-Скарыны-
Незалежнасьці. “Узьлётная паласа да камунізму”.
Сталінскі ампір. Праспэкт стварае Менск, ягоны цэнтар і
ягонае аблічча. Тое, што завецца “цэнтрам”, ляжыць на
кілямэтар-паўтара паабапал праспэкту і кілямэтраў на
пяць выцягнута ўздоўж яго. Сама магістраль цягнецца
больш за дзесяць кілямэтраў у горадзе і ператвараецца ў
Маскоўскую шашу. Кіраўніцтва РБ прапанавала ўнесьці
праспэкт у сьпіс ЮНЭСКО. А я, калі быў падлеткам, у
час перабудовы, марыў, як падчас вайны нашых зь іхнымі
праспэкт ляжа ў руінах: разам з Палацам Рэспублікі і ЦК
КПБ. І застануцца адно старадаўнія камяніцы. Нашыя —
беларускамоўныя людзі пад бел-чырвона-белым сьцягам.
Іхныя — расейскамоўныя савецкія, пад чырвоным. Нашыя
адбудавалі б усё, зьнішчанае ад часу Расейскай імпэрыі і
саветаў, а сталіца вярнулася б у Полацак, Наваградак ці



нават у Вільню.
— …Выціскаюць нас, Севярын, выціскаюць, —

паўтарае Андрэй, і мы наліваем па другой.
Наліваем у… Ці можна плястыкавую шклянку назваць

шклянкай, калі яна зробленая з плястыку? Аднойчы па
вяртаньні з канцэрту ў Польшчы Кася Камоцкая задалася
тым жа пытаньнем і прыдумала: “Наліце мне ў
плястыкувку”.

Штораз сустракаючыся зь сябрамі, соцячы ў цэнтры
Менску, мы глядзім адно на аднаго і варочаем галовамі
навокал. Пытаньне вядомае ад даўна: “Куды? Куды
пойдзем?”

Каб у грамадзтве зьявілася культура кавы, павінны
быць кавярні. Каб у грамадзтве зьявілася культура
гарбаты, павінны быць чайныя, каб у грамадзтве зьявілася
культура піва, павінны быць піўныя. У той дзень, калі
Кася прыдумала “плястыкувку”, мы сядзелі за столікамі
ля гастраному “Цэнтральны”. Мы налівалі пад сталом
гарэлку і запівалі купленай у гастраноме кока-колай.

Сучасны цэнтар Менску будаваўся ў 1950-х, і савецкім
архітэктарам не прыйшло да галавы запраектаваць
патрэбную для мэгаполісу колькасьць установаў
абшчапіту. Але праблема з даступнасьцю адпачынку ў
кавярні была ня толькі ў малой колькасьці ўстановаў і
нават не ў падатковай палітыцы, якая вымушала
ўладальнікаў рабіць шалёныя нацэнкі. Драма ў тым, што
амаль усе навамодныя кавярні заставаліся абшчапітам,



пазбаўленым якой-кольвек творчай ідэі. Таму ў сярэдзіне
1990-х, выпадкова сустрэўшыся ля “Цэнтральнага”, мы
сядалі за столікі на вуліцы альбо ішлі да… Напрыклад, да
Ваньковіча.

Паралельная прастора і Ваньковіч

Дом Ваньковічаў фактычна захаваў сваю функцыю і ў
канцы ХХ стагодзьдзя. Бо ў сярэдзіне ХІХ стагодзьдзя
мастак Валенці Ваньковіч штотыдзень зьбіраў у сябе
менскую творчую тусоўку. Што робіць тусоўка?
Размаўляе, выпівае, сьпявае… Тое ж самае рабілі й мы.
Толькі не ўнутры, дзе рыхтаваўся музэй мастака, а на
задворку. На Ваньковічы можна было сустрэць “лепшых
людзей гораду”. Напрыклад, Лявона Вольскага альбо
Міхала Анемпадыстава ці Касю Камоцкую. Альбо
журналістаў закрытага ўлетку 1996 году FM-радыё
“101,2”. Ды цэлую купу музыкаў, якія цяпер увасабляюць
беларускую альтэрнатыўную музыку: “Крыві”, “Палац”,
“NeuroDubel”, “Крама”, “Pomidor/OFF”… Альбо
бізнэсоўца Андрэя, зь якім мы выпівалі партвэйн і які ў
1990-х быў частым фундатарам нашых party на
Ваньковічы.

Сустракаем неяк журналістку Іну Студзінску, якая
пытае:

— Куды гэта вы такія нагружаныя?
— Да Ваньковіча. Хадзем з намі!



— Вой, ды я яго ня ведаю, — засмучона кажа Іначка.
— У яго дзеці ёсьць? Можа, цукерак набыць?

— Хадзем, Іначка, — загадкава сьмяемся мы,
грукаючы поўнымі бутэлькамі ў торбах.

Хіба, для мяне і маіх сяброў Ваньковіч стаўся адным
зь нямногіх месцаў у цэнтры Менску, дзе можна было
адчуць сябе паза сталінскім ампірам, абшчапітам і новай
уладай, якая толькі набірала абароты празь зьбіцьцё
дэманстрантаў, закрыцьцё беларускіх школаў і
масмэдыяў ды арышты непакорлівых бізнэсоўцаў.

Для мяне Ваньковіч скончыўся, калі там ужо зрабілася
сумна, няўтульна і тлумна, месца сталi часьцяком
наведваць мiлiцэйскiя патрулi…

Калі да Ваньковiча завiтала кумпанiя “старажылаў”,
мы вырашылi “прыгадаць мiнулыя часы”, наладзiць
свайго кшталту разьвiтаньне з Домам. “Госьцi” крыху
прыбралiся навокал, разьмясьцiлiся на прыступках, але
вiно-пiва адразу не пілі — любавалiся заходам сонца.

Ва ўсiх было колiшняе адчуваньне знаходжаньня ў
паралельнай прасторы. Атмасфэра была крыху ўзьнёслая.
Немагчыма было ўявiць, што нешта можа парушыць гэты
настрой. Кася Камоцкая выйшла наперад да дарогi, якая
вяла да суседняга Дому масонаў (яшчэ адно культавае
месца 1980-х – пачатку 1990-х). Раптам зза Масонаў на
малой хуткасьцi выехала мiлiцэйская машына. Мiлiцыянт,
якi сядзеў побач з кiроўцам, паўвысунуўся з вакенца,
прабегся позiркам па прыцiхлых “гасьцёх” i спынiў позірк



на Касi. Машына марудна наблiжалася, Кася i мiлiцыянт
глядзелі вочы ў вочы, завiслая паўза зацягвалася…

Цi ўплывае месца на людзей? Магчыма. Цi мог
мiлiцыянт узарваць элегiю, што валодала месцам?
Вядома. Як бы там нi было, параўнаўшыся з Касяй,
мiлiцыянт ледзь чутна прамовiў: “Здрасьце…” Кася
адказала: “Прывiтаньне”. I яны ўсьмiхнулiся адно аднаму.

Сапраўднае сьвята

Мы зь сябрамі ніколі не спынялі пошукаў
паралельнай прасторы — аскепкаў старога Менску. А
яшчэ часам была патрэбная плястыкувка і сяброўская
бяседа. Што яшчэ трэба, каб адчуць сябе ў Каралеўстве
Беларусь?

Ставалася так, што жыхары Кралеўства Беларусь на
час захоплівалі ўсю навакольную рэчаіснасьць.

Траецкае прадмесьце добра бачнае зь Верхняга
гораду. Гэты стары квартал першым “адрэстаўравалі” ў
Менску, яшчэ напрыканцы СССР. А насамрэч разбурылі
старыя сьцены і стварылі навабуды на старых
фундамэнтах. Тут разьмясьціліся “модныя” кавярні і
рэстараны. Да сярэдзіны 1990-х Тройку акупавала гапата і
калдыры. Верхні горад, Траецкае і Опэрны тэатар
утвараюць своеасаблівы трохкутнік. Опэрны стаіць на
колішняй Траецкай гары. Але менчукам не вядомая ні
старая, ні сучасная назва — плошча Парыскай камуны.



Опэрны ёсьць Опэрны. Менавіта ля Опэрнага ўлады
дазвалялі апазыцыі ладзіць свае мерапрыемствы. Самая
важная і самая прынцыповая акцыя — шэсьце і мітынг на
Дзень Волі. Я памятаю гэтае неверагоднае адчуваньне:
нашы ў горадзе! Гэтак здарылася на Дзень Волі 1998 году.
Пасьля мітынгу кавярні Траецкага прадмесьця былі
цалкам запоўненыя публікай, і амаль усе гаварылі і
сьпявалі па-беларуску. Ашалелая прадавачка, што
разьлівала піва, ажно зьбелянела. Яе прымусілі
выключыць ветер с моря дул,і публіка гарланіла штосьці
пра змагароў з маскальскай пошасьцю. Тым часам у
пастарункі ўжо завозілі першыя партыі затрыманых
пасьля мітынгу (шэсьце было несанкцыяванае). А тут, у
Траецкім, паўстала цалкам новая — сто працэнтаў
беларуская — рэчаіснасьць. Хай сабе адно на некалькі
гадзінаў.

Сапраўднае сьвята — калі мара хоць на імгненьне
робіцца рэальнасьцю.

Марш свабоды ў кафэтэрыі

15 сакавiка 2000га, Марш Свабоды-II. Не даходзячы да
пляцу Бангалор, збочваем зь сябрамi да ўнiвэрсаму
“Рыга”, каб пагрэцца кавай ды гарбатай. У кафэтэрыi
дзьве касы, дзьве прадавачкі. Зьмiцер Бартосiк
падыходзiць да першай i замаўляе: “Калi ласка,
бутэрброд з гарбушай i адну гарбату”. Калi Бартосiк



уступае ў кантакт з паспалітым людам пабеларуску, ён
рыхтуецца як найменш да сутычкi, таму крыху
хвалюецца. Беларускiя словы, прамоўленыя
неперадавальнымi ніжагародзкімі iнтанацыямi, умомант
вырубаюць супернiка. “Што-што?” — перапытвае
прадавачка, чарнявая дзяўчына гадоў дваццацi. “Гарбата”
по-русски значит “чай”, — вясёла тлумачыць наш калега,
журналіст Алег Дашкевiч. Сьледам раблю замову я:
“Адну каву”. “Это кофе?.. Я по-белорусски не понимаю, я
россиянка!” — дзяўчына адказвае агрэсiўна. “Россиянка?..
Вы беженка?!. Из какого региона?” — спагадліва перапытваю.
Алег Дашкевiч таксама замаўляе “адну каву”, i мы ўтрох
адыходзiм да стойкi. За намi чарга чалавек дваццаць, усе
— з Маршу.

На пятым замаўляльніку кавы маладая прадавачка ў
гiстэрыцы адскоквае ад касы. Праз хвiлiну з кута
даносяцца словы, якiмi яна скардзiцца каляжанцы: “А он и
спрашивает, вы что, беженка?..”

А “бежанку” замяніла каляжанка, якая цудоўна
разумела “каву”, “гарбату”, усьміхалася і казала ўсім
“калі ласка”.

Адамовіч і мянты

Пасьля “дня без прэзыдэнта” — 21 ліпеня 1999-га,
калі адбыліся чарговыя выбары, — людзей, што ішлі з
акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы, хапалі



міліцыянты.
Славамiр Адамовiч пакiнуў Кастрычнiцкi пляц у

кумпанiі прыяцеляў-журналiстаў. Хапун хапуном, але ж
не хацелася праводзіць лішнія суткі жыцьця за кратамі ці
плаціць штраф. Кумпанiя адразу ж скiравалася ў краму,
набыла пару пляшак гарэлкi i пачала расьпiцiе проста ў
цэнтры, у сквэрыку на вулiцы Ленiна. Ясная рэч, мiлiцыя
ў той дзень такiх парушальнiкаў не затрымлівала. Мы
замаскiравалiся.

Мiнуў вечар, прыйшла ноч, затрыманыя
“палiтычныя” сядзелi ў пастарунках, колькасьць мiлiцыi,
прынамсi вонкава, нармалiзавалася, а кумпанiя ўсё
сядзела на лавах, усё працягвала маскiравацца. Балазе,
было пра што пагутарыць. Праз сквэр праходзiў патруль
з двух мiлiцыянтаў узростам гадоў па дваццаць з
хвосьцiкам. Мiнаючы кумпанiю, адзiн другому фыркнуў,
маўляў, знайшлiся офигевшие — пабеларуску
размаўляюць. На што Адамовiч голасна адфыркнуў, што
будуць розныя засранцы камэнтары ўстаўляць. Засранцы
пакрыўдзiлiся на тое, што iх назвалi засранцамi, i
затрымалi Славамiра за оскорбление при исполнении.

Было гадзiны дзьве ночы. Кумпанiя пад канвоем
рушыла праз пусты ўжо Кастрычнiцкi пляц. Раптам
Славамiр спынiўся i завёў гутарку зь мiлiцыянтамi.
Вядома, Славамiра Адамовiча можна чытаць, можна чуць,
але найлепш БАЧЫЦЬ Адамовiчавы экшн.
Жэстыкуляцыя, усе дзялы. Прыязная задушэўная


