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Nos, igen… Ha körülnézünk, néha tényleg úgy érezzük, mintha az egész 
világ rigó lenne. Ott röpködnek el, szinte a fülünk mellett nap, mint nap.  
Nem véletlen, hogy Rozella királykisasszonynak is egy rigó jutott eszébe, mikor 
meglátta a nagyorrú képet. Na de hogy csúfak lennének? Ugye, nem igaz?  
Ráadásul milyen gyönyörű hangon énekelnek! Hallottad már, igaz? De azt tudod-e, 
hogy a rigók nagyszerű hangutánzók is? Ha mobiltelefont, esetleg autóriasztót hallasz 
fütyülni az ágon, ne tévesszen meg… az lehet, hogy csak egy huncut madár!

A feketerigók is azok közé a madarak közé tartoznak, melyek nagyon hűségesek.   
Ha kiválasztották a megfelelő társat, életük végéig mellette maradnak. Vajon össze tu-
dod párosítani a mesében szereplő párokat?
Ha sikerült a válogatás, marad egy kakukktojás. A kakukkok a rigók fészkébe is próbál-
ják becsempészni a tojásaikat, de a szemfüles rigómama egyből észreveszi a turpisságot! 
Légy te is szemfüles!



Rigó itt és rigó ott… Bizony, a rigók, bár eredetileg erdőn-mezőn élnek, mostanában 
már bemerészkednek a városokba is, ahol parkok, kertek fái-bokrai között kényelmes 
lakhelyet találnak maguknak és fiókáiknak. Így van ez Toleranciában is. Látod? Még 
akkor sem röppenek arrébb, mikor kiszínezed a palotát!



Látod? Így van ez… Ha a szíveddel tekintesz szét magad körül, az egész világ egy 
csattogó-trillázó rigópalotává válik. És ha emellett figyelmes is vagy, meg tudod 
számolni, hány rigóval találkoztál ezeken a lapokon. Na? Vajon sikerül mindet 
megtalálnod?

Igen.  A világ annyira szép, amennyi szépet mi látunk benne. És hogy mi benne 
a legeslegszebb? Akit a legjobban szeretünk. Rajzold ide azt a személyt, akit te a  
leggyönyörűbbnek látsz a világon!
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KARAKÁN HERCEG
ECPEC, az inasa
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