Michael Ende
„Momo ehk kummaline lugu ajavarastest ja lapsest,
kes inimestele vastatud aja tagasi tõi”
Sisukokkuvõte:
Ühe nimetu linnakese servas elab vanas lagunenud amfiteatris väike tüdruk Momo,
kellel on eriline võime – tema juuresolekul muutuvad murekoormad kergemaks,
lahkhelid saavad lahenduse ja kujutlusvõimele tekivad tiivad. Momo juures käivad
südant kergendamas paljud linnakese elanikud, tema suurimad sõbrad on aga poiss
Gigi, kellel on eriline anne jutustada lugusid, ja tänavapühkija Beppo.
Momo maailm satub hädaohtu, kui linna ilmuvad hallid härrad, kes kogu aeg sigareid
pahvivad ja inimestele justkui märkamatuks jäävad. Hallid härrad veenavad inimesi,
et nood kulutavad oma aega paljudele tarbetutele tegevustele, selle asemel võiksid
kõik oma aega kokku hoida ja selle Aja Hoiukassasse intresse koguma panna.
Ükshaaval satuvad hallide härrade võrku ka Momole lähedased inimesed, nii et neil
ei ole enam millekski aega, kõige vähem sõpradega koos olemiseks. Linnake muutub
toostituks paigaks, kus keegi ei tegele enam suhtlemise, kunsti, fantaseerimise ega
isegi magamisega, sest mida rohkem inimesed enda aega kokku hoiavad, seda
vähem neile seda jääb. Aja Hoiukassasse antud aeg on inimestele kadunud – see
toidab vaid halle härrasid, kelle elusolemine sõltub Tunnililledest ehk inimeste ajast
keeratud sigaritest.
Ainsad, kelleni hallide härrade võim ei ulatu, on lapsed – iseäranis Momo oma erilise
võimega näha inimesi läbi ja neid rääkima panna. Hallid härrad proovivad temast
lahti saada, kuid vastupidiselt soovitud eesmärgile lobiseb üks härra kogemata välja
Aja Hoiupanga toimimise saladuse ja hallide härrade eesmärgi kogu maailm enda
võimu alla saada. Momo on ainuke, kes on võimeline seda ära hoidma, ja nii ilmub
tema juurde kilpkonn Kassiopeia, kes suhtleb kilbile ilmuvate sõnade kaudu.
Kassiopeia kutsub Momo endaga kaasa ja viib ta ohtusid trotsides meister Stunde
juurde, kelle juurest saab aeg alguse. Momo näeb imetabast paika, kus tunnililled
sünnivad. Meister Stunde räägib Momole ainsast võimalusest, kuidas maailm hallide
härrade käes päästa, ja selle teokstegemine nõuab Momolt ääretut julgust ning
eneseületust. Selleks peab meister Stunde aja peatama, nii et Momol (kellele meister
Stunde on andnud kätte tunnilille, tänu millele on ta ainus, kes saab liikuda) on
täpselt üks tund aega, et hallide härrade peakorter üles leida, härrad hävitada ning
inimeste aeg vabastada.
Momol õnnestub leida sissepääs hallide härrade maa-alusesse ajahoidlasse, kus
härrad suures ärevuses on asunud oma arvu vähendama, et pikendada teiste
härrade eluvõimalusi. Nad teavad, et aega juurde ei tule ja et nende ressursid on
piiratud. Kilpkonn Kassiopeia soovitusel ja tunnilille abiga õnnestub Momol sulgeda
tunnilillede hoidla uks, nii et hallidele härradele eluks vajalik ligipääs tunnililledele
kaob. Üksteise järel haihtuvad hallid härrad olematusse. Viimasel hetkel enne Momo
tunnilille närbumist avab ta taas tunnilillede lao ukse, nii et kõik tunnililled pääsevad
välja ning inimesed saavad niimoodi oma varastatud aja tagasi. Vahepealseid
sündmusi mäletamata saavad inimesed asuda oma endise elu juurde, ka Momo saab
oma sõbrad tagasi.

