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A SZERZŐ RAJZAIVAL



Az óceán mélyére merített világváros halkan 
zümmögött. Egyik cellájában izgatottan várakozott 
Ato és tanára, Eno. A homályos lapon végre felizzott 
a történelmi beszámolók végeredménye: ELSŐ ATO 
1000 P O N T-A TO  1000.

Ato féktelen örömében ugrálni és kiabálni kezdett:
-  Ezres vagyok! Ezres! Eno, Eno, akkor én utazom, 

igaz?
-  Utazol bizony! -  erősítette meg a tanára. -  Tiéd 

az időcsepp. Oda mégy tíz napra, ahová akarsz!
-  Az indiánok közé, természetesen! -  jelentette ki

Ato ..................  ..........



Mostanában mindig indiánkönyveket olvasott.
Különösen az érdekelte, hogyan élhettek az indiánok 

a fehér emberek megjelenése előtt.
Ato gyors, de alapos felkészítést kapott indián 

nyelvből és az ezer évvel ezelőtti szokásokból.
Hamar elérkezett az indulás napja.
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Szülei, testvére és a tanára mind kikísérte az óceán 
felszínére.

-  Ne vigyél magaddal semmit! -  figyelmeztette 
Eno. -  Minden felesleges!

A csepp elhomályosodott, s megindult időbeli és 
térbeli bolyongására. Ato nyakában azonban ott 
függött egy zacskó, s a zacskóban egy titokban 
becsempészett holmi: egy energiakocka...

A csepp leszállt Észak-Amerikában, ezer évvel 
korábban egy sziklás völgybe. Áttetszővé, 
láthatatlanná vált. Ato kilépett belőle, és útnak indult.

Vajon háború van itt vagy békeidő?
Béke volt. Az erdő szélén csakhamar indián 

gyerekekkel találkozott. Illő módon köszöntötte őket.
-  Ato vagyok, a Nagy Vizek Törzséből. Ti kik 

vagytok?
-  Kis Medve vagyok -  mondta a fiú -, a húgom
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neve meg Ezüst Hold. Sziúk vagyunk. Gyere, pihenj 
meg nálunk!

Ato örömmel fogadta a meghívást. A sátruk szép 
volt és tágas. A két gyerek szülei éppen úton voltak. 
Elvitték a gyógyfüveket, amiket gyűjtöttek, hogy sóra 
és húsra cseréljék. Gyerekeiket megbízták azzal, 
hogy szedjenek fát, szőjenek meg egy takarót, és 
őrizzék a szárított húst, mert rákapott egy róka.



Atónak nagyon tetszett ez a hely. Éppen olyan 
volt, mint a könyvekben.

De a könyvekben sem lehet benne minden! 
Mindjárt az első nap meglepetés érte. Gombát 
kerestek az erdőben, amikor kopogni kezdett 
a faleveleken az eső.

-  Ma már mosakodtam! -  jelentette ki Ato.
-  Zárjátok el a vizet!
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Ezüst Hold nevetett.
-  Az esőt nem lehet elzárni! Magunkat zárjuk el 

a víz elől. Tessék! -  Egy nagy lapulevelet nyújtott át 
Atónak. -  Tedd a fejedre, és kész! -  Hatalmas 
levél-kalapokban tértek haza.



Este forró, piros foltok keletkeztek Ato bőrén.
-  Tessék! Megbetegedtem attól a sok víztől!
És még viszketnek is ezek a kiütések!
Hívjatok orvost!

Kis Medve gondosan megnézte a piros foltokat, 
aztán vadászni kezdett a medvebőrön. Hirtelen 
felkapott valamit, és megmutatta Atónak.

-  Nem vagy beteg! Csak éppen megcsípett egy 
bolha. Itt van, ni.

Ato rémüldözve nézte a pici szörnyeteget. A víz 
alatti városban ilyesmi nem létezett!



Másnap hidegre fordult az idő. Ato vacogott, 
fázott a sátorban.

-  Kérlek, csavard erősebbre a fűtést! -  szólt Ezüst 
Holdnak.

A kislány egy 
bölénytakarót hozott neki.

-  Apámé. Csavard bele 
magadat, és akkor fű t...

Kis Medve kihirdette:
-  Most elmegyünk 

vízért, aztán nekilátunk 
a munkának, amit ránk 
bíztak.

-  És mikor fogunk 
játszani? -  érdeklődött 
Ato.



-  Játszani? Arra most 
nem érünk rá. Velünk 
jössz?

-  Nem, nem. Megvárlak 
benneteket.

A két gyerek elballagott 
a forráshoz. Ato ledobta 
magáról a takarót, és 
előkapta az energiakockát.

-  Fogadjunk, hogy lesz 
időtök játszani! Ez a kis 
gép csodákra képes! 
Lássuk, mi mindent kell 
megcsinálni! Fát 
gyűjteni...



Talált egy csontfűrészt a sátorban. A nyeléhez 
illesztette az energiakockát, és kivágott két fenyőt. 
Szépen fel is darabolta.



Aztán a szövőszékre illesztette a kockát, 
s a takaró öt perc alatt készen állt.



Hirtelen megroppant 
egy ág. Ato nem mozdult, 
némán figyelt. Szaglászva 
közeledett a róka a húsok 
állványához. Ráirányította 
gépecskéjét, megnyomott 
egy gombot, s egy erős 
sugár végzett a rókával.

Amikor a két testvér 
visszatért, furcsa látvány



fogadta őket. Ato boldogan ugrált egy farakás 
tetején.

-  Nézzétek, minden készen van! Itt a sok fa, kész 
a takaró, és elpusztult a róka is! Táncoljatok ti is!

A két testvér megkövültén bámult rá. Ato megállt.
-  Mi bajotok van? Miért nem örültök velem?



-  Te nagy varázslók törzsének fia vagy! szólalt 
meg Kis Medve. -  De... megvárhattál voln.i minket. 
Száraz gallyakat kellett volna szedni, kár volt kivágni 
a fákat...



Ezüst Hold a takarót nézegette.
-  Jó, hogy elkészült, de olyan unalmas! Nézd, én 

mindig más és más mintát szövök mindegyikbe!



/-uu lanaubiaianui neveli rajuK.
-  És a róka?
Kis Medve felsóhajtott:
-  Jó, hogy vége. De varázslattal könnyű megölni. 

Akkor nincs miért táncolni.
Ato elszontyolodott. Bebújt a sátorba, és estig 

nem szólt egy szót sem. Ő, aki ezrest kapott 
történelemből, ennyire melléfogjon!

De Ezüst Hold bejött érte, és odahívta a tűz mellé 
vacsorázni.

-  Gyere, ne szomorkodj! Más a te törzsed és más 
a miénk. Inkább mesélj nekünk magadról. Honnan 
jöttél ide?
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Ato mesélni kezdett.
-  Tudjátok, az én törzsem a víz alatt él.
-  Mint a béka? -  bámult el Kis Medve.
-  Nem, nem. Képzeljétek el, hogy száz és száz 

sátor van egymásra rakva.
-  Az nem lehet! -  tűnődött Ezüst Hold. -  Az alsók 

összerogynak, és palacsinta lesz belőlük!
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Ato nyelt egyet. Inkább másról kezdett mesélni.
-  Tudjátok, miért jöhettem el hozzátok? Mert ezer 

pontot kaptam.
-  Mi az a pont? -  kérdezte Kis Medve. Ato zavarba 

jött.
-  A pont... az kicsi, fekete. Olyan, mint a bolha.
-  Juj! -  pukkadozott Ezüst Hold. -  Ezer bolhát 

kaptál? Akkor nem csodálom, hogy ide menekültél.
Itt csak egy bolha volt, de azt is elkaptuk! Inkább azt 
mondd meg, merről jöttél!

-  Egy időcseppben utaztam ide, és abban megyek 
vissza is.

-  Időcseppben? -  Kis Medve komolyan nézett 
maga elé. -  Könnycseppben vagy mézcseppben, az 
igen. De akkor egészen picikének kellene lenned. 
Nem, semmit nem értünk abból, amit mondasz. Te 
varázslók közül jöttél, és te is varázsló vagy.

-  Felejtsétek el! -  kérte őket Ato. El is felejtették 
egy perc alatt, mert Ezüst Hold azt suttogta:

-  Ne mozduljatok, itt ólálkodik egy másik róka 
a hús körül!



Kis Medve a sátorba osont a nyiláért meg az íjért, 
Ezüst Hold meg Ato elzárták a róka útját. Kis Medve 
hosszan célzott -  mert elég sötét volt már aztán 
lőtt. A róka felbukott.

Most már igazán lehetett táncolni! Ez igazi diadal 
volt!

.A.



A többi nap úgy szállt el, mint egy álom. A három 
gyerek játszott reggeltől estig. Atónak nem is játék 
volt ez. Új világgal ismerkedett meg: háborítatlan 
erdőkkel, mezőkkel, eleven állatokkal, fákkal, 
virágokkal. Kis Medve megtanította lándzsát hajítani, 
nyilazni, dobot verni. Ezüst Hold mesélt, énekelt neki.
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Amikor elérkezett az 
indulás napja, Ato nehéz 
szívvel búcsúzott el új 
barátaitól. Egyedül indult 
az időcsepp felé. Egy 
sziklatetőről még utoljára 
körbepillantott a tájon. 
Dübörgést hallott.
A völgyben megvadult 
bölénycsorda száguldott.

-  Jaj, hova futnak? 
Ebben a völgyben áll Kis 
Medvéék sátra! Le fogják 
taposni a bölények! Most 
segíts, kicsi kocka!



Ato egy hatalmas fenyő törzsére bocsátotta 
a sugarat, s a fenyő megbillent, aztán 
recsegve-ropogva ledőlt, elzárva a völgy bejáratát.
A vezérbölény megtorpant, egy pillanatra
megmerevedett az egész csapat,
aztán megfordultak, FP
s vágtattak tovább ___
-  az ellenkező irányba.



Ato megkönnyebbülten sóhajtott, aztán beszállt 
a cseppbe, és elindult hazafelé.



Az óceán felszínén ott várta a család és tanára, 
Eno. Ato, alighogy kilépett a cseppből, mesélni



kezdett. Mesélt, mesélt a víz alatti világváros 
gyerekeinek az igazi indiánokról, a bolháról, 
a bölényekről meg a rókákról. Meg is tanította őket 
mindarra, amit tudott. A gyerekek sohasem unták 
meg az indiánosdit.

Csak Ato ment be a cellájába mindennap fél hatkor.
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Tanulnia kellett. Úgy tanult, mint még soha. Mert 
megígérte Kis Medvének és Ezüst Holdnak, hogy 
újra eljön. És ez csak akkor lehetséges, ha egy év 
múlva újra eléri az ezer pontot. Akkor megint övé az 
időcsepp!

Ato tanul, ezer évvel korábban pedig hazaérkeznek 
Kis Medve és Ezüst Hold szülei. Megdicsérik 
a gyerekeket; ügyesek voltak. De csodálkozva nézik, 
milyen különös mintákat sző a kislányuk.

-  Honnan veszed ezeket a mintákat, Ezüst Hold?
-  Sehonnan. Csak szövök, és közben arra a fiúra 

gondolok, aki tíz napig a vendégünk volt.



Visszamenni az időben! Kiválasztani 
azt a kort, amelyik leginkább izgatja a 
fantáziánkat! Mennyire szeretnénk mi 
ezt mindannyian. Átónak, az óceán 
mélyére merített világváros szorgalmas 
diákjának sikerült. 2500-ban elindul
hatott visszafelé, hogy találkozzék az 
ezer évvel korábban élt sziú indiánok
kal. Azt hiszi, mindent tud róluk, hiszen 
minden indiánkönyvet elolvasott. Va
lóban mindent tudna?
Marék Veronika kedves kis története 
feleletet ad erre.

Móra Ferenc Könyvkiadó


