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Пасля сумнай дажджлівай 
восені пачынае сваё валадарства 
зіма. Дзень за днём наводзіць ва-
кол чысціню. Каб утульна адпачы-
валася палеткам і лугам, клапатліва 
накрывае іх пуховай снежнай 
коўдрай. Кружацца, танцуюць у па-
ветры снежныя пушынкі і ціха сце-
люцца на зямлю. Падставіш далонь, 
зловіш гэтыя пушынкі, не паспееш 
надзівіцца на іх загадкавы ўзор, 
як яны імгненна ператвараюцца ў 
кропелькі-расінкі. Бялютка, наво-
кал бялютка. 

Не хочацца парушаць гэтую 
зімовую прыгажосць. Але дзеці ўжо 
гамоняць на горцы – заліваюць 
каток. Каля дамоў хваляцца 
чырвонымі насамі першыя снеж-
ныя бабы. Лёгкі вячэрні марозік 
абяцае, што снег будзе ляжаць. І 
павінен, таму што месяц называец-
ца снежань. 

Лес… Зімовы лес – казка! Ён 
падобны на зачараваную краіну 
каралевы Зімы. Таямніча пера-
глядваюцца дрэвы, апранутыя ў 
снежныя футры. Накінулі лёгкія бе-
лыя хусцінкі кусты і чакаюць казач-
ных цудаў. Старыя пянькі апранулі 
высокія касматыя шапкі. Глядзяц-
ца ў люстэрка празрыстага лёду 
павіслыя над лясным возерцам вер-
бы і івы. Бліскаціць асляпляльнымі 
рознакаляровымі іскрынкамі снег. 
Махрысты шэрань вісіць на дрэвах 
срэбнымі завушніцамі. 

У лесе валадарыць цішыня. Толькі 
замерзлыя галінкі дрэў калі-нікалі 
трашчаць ад марозу, хрумсціць снег 
пад нагамі, – парушае спакой гэтай 
цудоўнай зімовай казкі. 

Каля высокай сасонкі на сне-
зе валяюцца шкарлупіны ад арэ-
хаў і шышак. Гэта клапатлівыя, 
запаслівыя вавёркі паснедалі. 
Летам і восенню яны працавалі, 
таму зімой не галадаюць. Кладоўкі 
поўныя запасаў. Ветлівыя, шчодрыя 
гаспадыні дзеляцца ежай з іншымі 
прыяцелямі-звяркамі. Але паспра-
буй без дазволу зазірнуць у іх домік-
дупло – атрымаеш «драп» па носе. 

На пушыстым снезе гарэзліва 
гуляюць зайцы. Яны ўжо пераапра-
нуліся ў белыя футры, каб быць 
менш заўважнымі на снезе. 

А колькі слядоў вакол кустоў 
і дрэў! Вось віхляла хітрая ліса, 
напэўна, вынюхвала зайца ці якую 
іншую ахвяру. Глыбей у лесе бачна 
многа ласіных слядоў. Гэта дружнай 
сям’ёй ішлі яны да кармушкі. А там 
заўсёды ляжыць свежае, духмянае 
сена. Клапоціцца чалавек аб жы-
вёлах – падкармлівае, дапамагае 
перажыць холад і голад.

На ўскрайку лесу стары, непрык-
метны домік ператварыўся ў незвы-
чайна прыгожы церамок з белай 
высокай шапкай на страсе. Ма-
стак-мароз старанна размаляваў 
узорамі шыбы, быццам павесіў 
далікатныя занавескі на вокны. 
Гірляндамі звісаюць лядзяшы са 
страхі.

Нібы крыштальны палац, бліс-
каціць на сонцы сад. Кожнае 
дрэўца ўпрыгожана карункамі. 
Сярод гэтага зімовага хараства 
сядзяць неверагодна прыгожыя 
задумлівыя птушкі снегіры – яр-
ка-ружовыя, пушыстыя, на галовах 
чорныя шапачкі. Залітыя сонечнымі 
промнямі, на фоне бялюткага снегу 
яны нагадваюць зіхатлівыя чырво-
ныя агеньчыкі. І толькі калі-нікалі 
пераклікнуцца: «Фью-фью-фью!» 

Рассыпае ў паветры белыя сня-
жынкі-канфеці весялун-вецер. І гэ-
тае відовішча надае казачную за-
гадкавасць. Чакаеш нейкіх цудаў... 

У другім месяцы зімы надвор’е 
становіцца халодным, нават сту-
дзёным. Таму і назва месяцу – сту-
дзень. Пералом зімы. Дзень крыху 
павялічваецца. Сонца свеціць ярчэй.

У народным календары сту-
дзень яркі, поўны святочных па-
дзей: Святкі, Куцця, Каляды, Урачы-
стае свята Раства Хрыстова – адно 
з галоўных святаў года, суправа-
джаецца радасным перазвонам і 
шчырымі віншаваннямі. 

А хто ж не любіць сустракаць 
Новы год! Прыходзіць ён менавіта 
ў першы дзень гэтага месяца. Самы 
час пабываць у сапраўднай каз-
цы. І толькі нагадаеш пра гэтую 
казку, адразу адчуваеш водар ляс-
ной прыгажуні яліны. У навагоднім 
убранні зіхаціць яна, пераліваецца 
яркімі цацкамі, іскрынкамі, роз-
накаляровымі гірляндамі. 

А ты разам з сябрамі ў маскарад-
ным касцюме кружышся ў караго- 
дзе, клічаш Дзеда Мароза і Сня-
гурку, а потым атрымліваеш ад 
іх салодкія падарункі. На праця-
гу года рыхтуюцца яны да свята ў 
сваім маёнтку, які знаходзіцца ў 
Белавежскай пушчы. А пад Новы 
год атрымліваюць мноства лістоў 
з жаданнямі ад дзяцей, стараюцца 
ўсё споўніць. А потым спяшаюцца, 
імчаць яны ў карэце на ранішнікі і 
вечарынкі – парадаваць і дарос-
лых, і дзятву. Новы год трэба сустра-
каць весела. Загадваць жаданні. 
Яны абавязкова здзейсняцца. На-
ват самыя чароўныя і неверагод-
ныя. Вось табе і цуды! 

Апошні месяц зімы палохае нас 
холадам, лютуе, студзіць, таму і на-
зва яму – люты. Пытае, ці ўсе апра-
нутыя, ці абутыя? Завея стараецца, 
дапамагае яму: намятае сумёты, 
мароз узмацняе іх, а сонца асыпае 
залатымі іскрынкамі. 

 Рэчка спіць пад тоўстым лёдам. 
Але дзе ж тут да адпачынку, калі 
дзеці гуртам бегаюць за шайбай, 
робяць розныя выкрутасы. Можа і 
добра, так весялей зімаваць. 

Канец лютага. Дзень значна па-
дрос, сонца ходзіць вышэй, прыгра-
вае мацней… Але мароз яшчэ тры-
маецца, хоць з кожным днём усё 
слабейшы. Не хапае ўжо сілы зма-
гацца з сонцам. Зіма крочыць насу-
страч вясне. У паветры ўжо адчува-
ецца свежае дыханне новай госці...
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