
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Вёс ка Звяз да не над та 

вя лi кая — уся го толь кi дзве 

па ра лель ныя ву лi цы. Пра-

вая з iх з'яў ля ец ца пер ша-

ас но вай вёс кi, якая ў свой 

час на зы ва ла ся Аў гус то ва. 

У па чат ку ся мi дзя ся тых мi-

ну ла га ста год дзя вёс ка 

ўзбуй нi ла ся но вы мi да ма мi 

на но вай ву лi цы

Ла год ная во сень. Цяп ло 

не спя ша ец ца па кi даць Ле-

пель скi край, та му ў Звяз дзе 

яшчэ цвi туць квет кi, асаб лi-

ва вяр гi нi. Амаль у кож ным 

пад во рку. Але най бо лей — 

у па лi сад нi ку i на ага ро дзе 

Ва лян цi ны Сi ма ка (яе фо та 

на 1-й ста рон цы). Ва лян цi-

на Аляк санд раў на пра цуе ў 

Пыш нян скай баль нi цы сяст-

рын ска га до гля ду за ста-

ры мi, а яе даў нiм лю бi мым 

за ня ткам за ста юц ца квет-

кi. Па ду маць толь кi, ад ных 

сар тоў вяр гiнь у ама тар кi 

пры го жа га бо лей за шэсць 

дзя сят каў! Да сюль кра су юць 

хры зан тэ мы i ак са мiт кi, лi леi 

i ру жы. Во сен ню да Ва лян-

цi ны пры яз джае ўнук-трэц-

цяк лас нiк Аляк сандр Ган чар 

да па ма гаць збi раць па мi до-

ры-чэ ры ў цяп лi цы.

Сё ле та ў Звяз дзе ба га-

ты ўра джай на фрук ты, да 

гэ тай па ры са ды па лым не-

юць са ка вi ты мi цы ган ка мi, 

ан то наў ка мi, штры фе ля мi. 

Асаб лi ва ў На тал лi Га лiн-

скай — ма ла дой вяс ко вай 

гас па ды нi. Па-су сед стве 

з пад вор кам На тал лi жы ха-

ры ста лi цы аб лю ба ва лi са бе 

ўчас так, i ця пер но вы гас-

па дар Ле а нiд Зуй са сва i мi 

сы на мi Ра ма нам i Яго рам у 

пер шую чар гу са дзiць дрэ вы 

пад бу ду чы сад. За на рэз кай 

ан то на вак для пры га та ван-

ня со ку я ўба чыў Ва лян цi ну 

На ва гран — бы ло га аг ра но-

ма i стар шы ню мяс цо ва га 

сель ска га Са ве та. У яе дом 

зна хо дзiц ца по бач з ле сам i 

во зе рам — амаль у са праўд-

ным рай скiм кут ку.

На ву лi цы Со неч най су-

стрэў гас цiн ную i на дзi-

ва со неч ную жан чы ну — 

пенсiянер ку Лю боў Скi бу. 

А ў яе цяп лi цы я ўба чыў цэ лы 

набор узо раў сё лет ня га ўра-

джаю. Але ўвесь ага род ны 

за пас ця пер зна хо дзiц ца ў 

скле пе гас па ды нi ў вы гля дзе 

сло i каў-за ка так.

Акра мя ву лi цы Со неч най у 

вёс цы ёсць i Азёр ная. Як раз 

на гэ тай я спат каў за яд ла-

га ры ба ка Мi ка лая Скi бу — 

мужа Лю бо вi Iва наў ны. Да-

рэ чы, муж чын скае на сель-

нiц тва Звяз ды — па га лоў на 

ры ба кi. У та кое на двор'е, 

як сё ле та, са праўд ная лю-

ба та па ся дзець з ву дай.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.
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Звяз доў ская во сень


