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Rigó mese
Korán jött a tavasz. Fényben fürdött a Domb, a kis utcákon senki se járt ezen a napon. Húsvét
előtti csend volt.
A gesztenyefák lámpácskái bódítói illatot árasztottak. Az halványlila orgonavirágok illatosabbak
mint a sötétlila duplavirágúak, de most összekeveredtek a fanyar sóskaborbolya sárga
virágának illatával. A spirea apró fehér fürtjei, mint menyasszonyi csokor virultak a kerítés
mentén.
Elcsendesedett a rigók hajnali füttye is. Eddig villanypóznák csúcsán, emeletes házak tetején a
hajnali derengésben kezdtek rá énekükre a sárgacsőrű fényes fekete tollú rigók. A szelídebb
barnák ide-oda röppentek fészekhelyet keresve. A fészekrakáshoz a fekete rigók is
hozzásegítettek a múlt évben, de óvatosak voltak, mert macska járt halkan lépkedve a kertben.
Kövér vörös macska.
Most a Bogár utcai ház kertjében szorgoskodik a rigópár. A fekete fényes tollú vidáman énekel,
a barnarigó a jázmin bokor sűrű ágai közt próbál fészket rakni, de a tavaszi szeles napok
szétcibálták a fészekkezdeményt. A tűztövishez repült, emlékezve, hogy télen milyen finom
csemege volt a narancssárga bogyó. Biztos eledel volt a kismadarak számára. Ám az ágak
szúrósak, tövisesek.
Nem volt igazi tél idén. A hó csak egyszer hullott az égből.
A házban lakók madárkalácsot helyeztek a dísz szilvafára.
Érdekes, hogy a fácska bordószínű leveleket hoz tavasszal, a rózsaszínű virágok illatozva
csalogatják a méheket.
A dísz szilvafa sem jó fészekrakáshoz, mert jönnek a gyerekek és leszedik a termést nyár
végén. A kis fügefa ritkás ágai közé sem lehet költőhelyet rakni.
A diófa a kert sarkában ritka ágakat hozott, ott szarkák hangoskodnak. A szelíd juhar susog
egész nyáron.
Az ezüstfenyő a legalkalmasabb tehát, a fészek hamar elkészül, bolyhos tollal bélelve.
A barnarigó kis idő múlva három tojáson ül. A napok hosszúnak tűnnek.
Három héten át melengeti a tojásokat, alig hagyja el a fészket, nehogy kihűljenek. Forró testével
védi őket. A fekete rigó néha hoz eledelt.
Ahogy telnek a hetek, egyre sűrűbben jön a fekete rigó. A tojáshéj felreped, három kis kócos
fióka bújik ki.
Az igazi csoda majd akkor következik be, ha a fiókák kiröppennek a fészekből, de addig
rigópapa és rigómama eteti a kismadarakat. A kert bőségesen biztosítja az eledelt, rovarokat,
bogarakat.
Majd nyár végére tele lesz a kert újabb fekete és barna rigókkal, ahogy röppennek ágról-ágra,
póznáról háztetőre, és ha eljönnek a hideg napok, akkor tollaikat felfújva, borzolva csendben
telelnek, hogy tavasszal ismét felzengjen hálás énekük.
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