Naša nova slikanica
bo pravljica za majhne in velike otroke. V njej bo tudi mnogo
resničnega. Pred nami bo oživelo Pohorje s svojimi mogočnimi
temnimi gozdovi in skopimi njivami. Spoznali bomo pohorske
ljudi.
Zaradi nenehnih spopadov z naravnimi silami je človek v
preteklosti veroval v nadnaravna bitja, v škrate, vile in čarovnice.
Taka verovanja je že zdavnaj zabrisal čas. Od njih so ostale le
pravljice, ki nam prijetno krajšajo čas. V njih je mnogo
hrepenenja po lepem in po človekovi dobroti.
Pravljico o Črnem jezeru na Pohorju, o fantu Arneju in
hudobnih ter dobrih pravljičnih junakih bo v naši novi slikanici
pripovedoval pisatelj Drago Vresnik. Ilustrirala jo je Alenka Jaš.
Novo slikanico Črno jezero bomo pričeli objavljati jutri.

128. VEČER,

leto XX., št. 261(5179), 6. 11. 1964, str. 3

1. Zdaj že nihče več ne ve, kdaj je to bilo, ampak pustimo, da se
naš spomin sprehodi po času, ki mu nihče ne ve ne konca ne kraja.
Na vrhu planine, sredi visokih, kopastih pohorskih očakov, se je
razprostirala travnata planjava. Na njej so se vsako noč, brž ko so
prve kresničke priplesale iz temačnih gozdov, zbirale pohorske
vile.

2. In kot se za vsako pravljico spodobi, je kmalu zatem, šantal iz
svojega močvirja gozdni mož, ves zelen in sluzast od mokrega
mahu. Slino jezen se je to noč ustavil na sredi jase. »Človeka
voham,« je zagodrnjal in se ves nestrpen oziral v temačne globače
in strmine pod seboj.

3. V strmino se je to noč, preden je zora osvetlila robove planin,
podvizal mladi pastirček Arnej. Pomlad je bila, toda Arnej je
bosopetil v goro brez svojih ovac, ki jih je poprej pasel za bogato
gospodo iz samostana v dolini. Za njegovo skrivnostno pot bi
vedela le stara vedeževalka Metlara, ki ga je poslala pred sončnim
svitom v planino.
129. VEČER, leto XX., št. 262(5180), 7. 11. 1964, str. 11

4. Arnej je bil sirota brez staršev. Rad bi se ognil samopašni
gospodi, pasel svoje ovce in imel svojo kočico v planini. Stari
Metlari pa je bil fant pogodu, hotela ga je zmamiti na planjavo,
kjer so gospodarile nadnaravne sile. Nameravala ga je ujeti in

spremeniti v oslička, da bi ji potem prinašal drva. No, in to noč ga
je spremljala.

5. Toda staremu palčku Možuhu, ki je ponoči hodil s svetilko
naokrog po globačah in breznih, kjer je iskal zlato, je bila Metlara
trn v peti. Ko je nocoj prilezel na visoko skalo, je zagledal pod
seboj na ozki stezi dečka in staro baburo, ki mu je skrivaj sledila v
grmovju. »Oho, Metlara,« si je rekel, »nocoj mi vrneš zlato, ki si
mi ga kradla.«

6. Tako sta zdaj Arneja sledila vsak z svoje strani Metlara
palček Možuh. Toda ko je prišel Andrej na planjavo, kjer naj
se ustavil pri nizki, s pajčevino omreženi smreki, si Metlara
upala za njim. Pa tudi palček se je raje umaknil v noč. Na jasi
je namreč čakal gozdni mož. Oba sta ga zavohala, le Arnej ga
videl.
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130. VEČER, leto XX., št. 263(5181), 9. 11. 1964, str. 7

7.—8. »Kam, fant?« je vprašal gozdni mož, ki se je na vsem
lepem postavil pred Arneja. Toda deček se ga ni ustrašil, vedel je,
da mu ne sme pokazati hrbta, sicer bi bilo po njem. »Iščem rdeče
jagode,« je rekel »Kjer jih bom našel, si postavim hišico.« Gozdni
mož je nejeverno poslušal. »Dobro, naberi še zame jagod,« je
rekel. »Če mi jih nabereš do sončnega vzhoda poln klobuk, ti
prizanesem. Drugič pa glej, da se ne prikažeš več na planjavo.«
Arnej je pomislil in možu obljubil, čeprav še ni vedel, kako mu bo
uspelo v jutranjem mraku nabrati toliko jagod. Sicer pa je
pomislil, mora kmalu priti vila Tintinka, ki mi bo pomagala.
»Dobro, nabral bom jagod,« je obljubil.

9. Ko je gozdni mož odšel, je Arnej poiskal smrečico, ki je bila
zavita v pajčevino. Prav dobro je vedel, kaj mora storiti, da
prikliče vilo Tintinko. Nasvetovala mu jo je Metlara, ki pa se je v
tem času sama spremenila v vilo in čakala pod vejevjem. Brž ko je
Arnej potresel vrh smrečice, je prilezla izpod vej prelepa vila.
131. VEČER, leto XX., št. 264(5182), 10. 11. 1964, str. 9

10. »Lepa si že,« je rekel Andrej in se umaknil. »Toda po
arnikah in vresju pa ne dišiš. Ali si Tintinka ali ne?« Čeprav se je
Metlara spremenila v vilo, vendarle ni mogla utajiti vonja po svoji

umazani koči, ki je zaudarjal od nje. »Bliže pridi,« ga je vabila,
»pomagala ti bom nabrati jagode in povem ti, kje si moraš
postaviti kočico, da boš srečen do starosti.«

11. Arnej je neodločeno razmišljal. Slišal je, da ima Tintinka na
čelu svetlo zvezdo iz kristalov, zdaj pa je ni videl »Le pridi,
pomagala ti bom,« je rekla Metlara. »Vem, da si ušel gospodi in bi
rad živel sam zase in pasel svojo čredo.« Arnej pa se ni približal,
kajti zdajci je opazil za smrečico čudnega palčka s svetilko v roki.

12. In ko je palček udaril s svojo ukrivljeno palico vilo po hrbtu,
se je spremenila v odurno in umazano Metlaro »To ti še povrnem.
Možuh skopuh,« je zatulila Metlara in se po zraku kot škopjenk
izgubila proti dolini. Zdaj, ko namreč ni bila več vila, Arneju ni

mogla do živega. Palček Možuh pa se je krohotal, ker ji je
preprečil nakano.«
132. VEČER, leto XX., št. 26(5183), 11. 11. 1964, str. 9

13. »Slabo ti kaže, Arnej,« je rekel Možuh. »Toda ne skrbi,
poklical bom pravo Tintinko, da ti pomaga. Kar tukaj počakaj,
precej bo prišla. Zapomni si pa, če boš imel svojo kočico tukaj na
planjavi, ne pasi ovac po breznih in globelih, kjer so moji rudniki.
Če boš ubogal, ti ne bo ničesar manjkalo.« In Možuh je izginil in
se pogreznil v zemljo.

14. Arnej je spet prijel za vrh smrečice. Tin-tin je naredilo in
pajčevina na vejah se je posrebrila, iz zemlje pa je zrasla lepa vila
Tintinka. V naročju je držala polno naročje rdečih jagod. »Tole
daj hudemu gozdnemu možu, da se mu odkupiš. Kar tjale v travo
postavi klobuk, da ga bo našel. Jaz pa ti pokažem kraj za tvojo
kočico.«

15. Vili Tintinki se je Arnej smilil. Ker je bila dobrega srca, mu
je hotela pomagati. Odpeljala ga je na konec jase in mu pokazala
zaliko sredi gozda. »Tule si postavi kočico,« je rekla. »Le mojih
sestra na planjavi ne moti sredi noči, kadar se zbero na ples.«
Arnej ji je obljubil, da se bo ravnal po njenem naročilu, in
Tintinka je odšla.
133. VEČER, leto XX., št. 266(5184), 12. 11. 1964, str. 9

16. Zjutraj, ko je vstalo sonce, so se vile, gozdni mož in palček
Možuh poskrili. Svetlobe niso imeli radi, bali so se ljudi, ki so
podnevi prihajali v gozdove. Pastirček Arnej se je zarana lotil
dela. Znašal si je lubje in s sekiro klestil drevje, da bi si se pred
nočjo stesal kočico. Delo mu je šlo lepo izpod rok.

17. Proti večeru, ko si je za silo pokril svojo kočico, si je nanosil
vanjo trave, da bi se naspal. Utrujen je bil in lačen, vendar pa se
je tolažil z mislijo, da si bo drugi dan poiskal hrano. Toda ko se je

odpravljal spat, se je pred kočico ustavil star, reven popotnik.
»Zebe me, ali bi lahko prenočil pri tebi? Vidiš, star sem in
utrujen.«

18. Čeprav je bil tudi Arnej utrujen, je staremu možu odstopil
svoje ležišče. Ker je bilo v kolibi pretesno, se je odpravil spat na
mah pod košato smreko. Bo že jutri bolje, je pomislil. Mož pa, ki
je prosil za prenočišče, ni bil nihče drug kot vila Tintinka, ki se je
preoblekla v berača, da bi preizkusila, ali je Arnej dobrega srca.
134. VEČER, leto XX., št. 267(5185), 13. 11. 1964, str. 3

19. Zjutraj, ko se je Arnej prebudil, se je nemalo začudil. Spal je
v udobni kmečki postelji, v prav tako prijazni kmečki hišici, na
mizi po ga je čakal zajtrk. Ko si je ogledal hišico, je še bolj
presenečen stopil v hlev, kjer je našel kravico in tri ovce. V kolibi
pa, ki jo je prejšnji dan postavil, ubogega potnika ni bilo več.

20. Arnej je bil srečen. Čeprav ni vedel, kako je prišel do
tolikšnega premoženja, je sklenil, da bo poslej pomagal vsakomur,
ki je reven in nima strehe nad glavo. Ker je imel zdaj hišico in
hlev, se je takoj lotil dela. Prekopal je zaliko, posejal na njivi žito
in posadil krompir. Vse seme, ki ga je potreboval, je našel v kašči.

21. Na njivi je že lepo zelenelo, ko se je nekega jutra prikazal na
pragu postaran popotnik. Stara Metlara se je preoblekla v berača,
ker je Arneju zavidala srečo. Vedela je, da zdaj Arneja ponoči ne
bo mogla več spraviti od smrečice vile Tintinke, zato je sklenila,
da se ga loti drugače, »Ali imaš kaj kruha za ubogega popotnika?«
135. VEČER, leto XX., št. 268(5186), 14. 11. 1964, str. 11

22. Kruha Arnej še ni imel pri hiši, ker žito se ni dozorelo, zato
je popotniku ponudil krompirja v oblicah »Slabše živiš kot kmetje
tvoje sorte,« je rekel berač, ko je pojedel dva krompirčka. »Če
hočeš, ti pokažem bogastvo, s katerim si boš takoj opomogel.«
Arnej je napeto prisluhnil, prav nič ni slutil, kaj mu je pripravila
Metlara.

23. »Pojdi, pokažem ti zaklad,« je rekel, lažni popotnik. Z
Arnejem sta odšla v kotanjo, ki je bila čisto blizu njive z žitom.
Tukaj je popotnik pokazal votlinico, v kateri so bili skriti trije
zlatniki. »Vzemi jih,« je rekel, »saj so skriti na tvoji zemlji,« Arnej
se je sklonil in jih vzel. Ko pa se je obrnil, Metlare ni bilo več.

24. Arnej je pomislil, kaj vse bi si lahko kupil, če bi zlatnike
obdržal. Prav nič ni slutil, da mu je Metlara nalašč pokazala eno
od skrivališč palčka Možuha, da bi ju tako spravila v spor. Ker
Arnej tega ni vedel, je vzel zlatnike s seboj domov. V hiši jih je

spravil v škatlico in jo skril pod deske v podu, da bi bili na
varnem.
136. VEČER, leto XX., št. 269(5187), 16. 11. 1964, str. 7
137.

25. Palček Možuh je že naslednjo noč opazil tatvino. Ves jezen
je stopil k vili Tintinki in jo poklical pri njeni smrečici. »Postavila
si mu hišo in hlev, zdaj pa je začel krasti,« se je pritožil Možuh.
Vila Tintinka je bila žalostna. »Nocoj ti vrnem zlatnike,« je
obljubila Možuhu. »Najbrž ima pri tej tatvini Metlara svoje prste
vmes.«

26. Vila Tintinka se je preoblekla v vojščaka in potrkala na
Arnejeva vrata. »Družino imam,« je rekel vojščak. »Tri zlatnike
potrebujem, da bi se odkupil. Doma imam ženo in kopico lačnih
otrok.« Arneju se je mož zasmilil, stopil je torej po škatlico in
prinesel tri zlatnike. Vojščak se je lepo zahvalil za pomoč in
poslovil.

27. Zjutraj je Arnej razmišljal, kaj si bo zdaj počel. Sam ne bo
mogel živeti na kmetiji. Denarja pa ni imel, da bi šel kam na
kakšno kmetijo po dekle, ki bi mu pomagala pri delu na njivi in v
hiši. Žalosten je dvignil desko, da bi pogledal svojo prazno
škatlico. Toda kako se je začudil, ko je v njej našel šest zlatih,
bleščečih zlatnikov.
138. VEČER, leto XX., št. 270(5188), 17. 11. 1964, str. 9

28. Z zlatniki se je Arnej odpravil h gospodi, da bi si kupil
košček gozda pod planjavo. Ko je prišel do gradu, ki je stal na
visoki pečini, je na vhodnih vratih srečal deklico. Stopala je s culo
v roki in jokala »Spodili so me iz službe,« je ihtela, ko jo je Arnej
povprašal kod in kam. »Pa pojdi z menoj, dovolj prostora imam,«
je rekel.

29. Namesto da bi Arnej kupil gozd, je nakupil dekletu oblek,
ker je bila strgana in bosa. Odpeljal jo je s seboj v planino in bil je
vesel, ker zdaj ne bo več sam. Dekle mu je prve dni voljno

pomagalo pri kuhi in na njivi. Naslednje dni sta se lotila žita, ki je
že dozorelo. Ko sta počivala, pa je odšlo dekle v kotanjo, da se
odžeja pri izvirku.

30. Vtem ko je Arnej počival na ozari, je dekle pri izvirku
srečala Metlaro. »Pokažem ti zaklad,« je rekla Metlara. Dekle, ki
ni bilo tako skromno, kot je mislil Arnej, se je dalo zapeljati. Ko ji
je Metlara pokazala skrivališče, kjer je Možuh skrival vrečico
zlatnikov, se dekle ni obotavljalo. Vzelo jih je in sklenilo, da bo
molčalo.
139. VEČER, leto XX., št. 271(5189), 18. 11. 1964, str. 9

31. Odkar je Pegatka, kot je bilo ime dekletu, zatajila zlatnike,
je bilo v Arnejevi hiši vse narobe. Na njivah in kaščah so se
naselile miši, ki so pozobale zrnje in pojedle krompir. Arnej je bil
zaskrbljen. Pegatka pa se ni menila za nesrečo. Palček Možuh je
vsako noč poteptal travo in pripeljal krdela zajcev, ki so pojedla
seno.

32. »Nekaj je pri hiši narobe,« je dejal Arnej Pegatki nekega
dne. »Gotovo smo se s čim pregrešili, da nam gre zdaj slabo.
Povprašal bom vilo Tintinko.« Pegatka pa, ki jo je Metlara
pogosto obiskovala, je brž sklenila, da to stvar prepreči. »Kaj pa
moremo, če je bilo žito vnetljivo in krompir plesniv,« je rekla.
»Bomo že kako.«

33. Zvečer je poklicala Metlaro, ki je prišla, brž ko je Pegatka
ugasnila luč v svoji kamri. Stara babura se je pripeljala na metli
in zlezla k njej v kamro. »Do kraja ga moraš spraviti na beraško
palico, potem se bo vdal,« je rekla Metlara. »Potem te bo odpeljal
v dolino in lahko boš živela od svojih zlatnikov.«
140. VEČER, leto XX., št. 272(5190), 19. 11. 1964, str. 9

34. Ko je Arnej ponoči prišel do pajčevinaste smrečice, ni vedel,
da ga tam že čaka Metlara Da je ne bi prepoznal kot zadnjič, se je
nadišavila s cvetom arnike in vresjem. »Plaček Možuh vidi tvojo
nesrečo,« je rekla Metlara, preoblečena v Tintinko. »Dovolil je, da
vzameš zlatnike iz njegovih skrivališč. Pojdi, vzemi!«

35. Arnej je ugibal, kaj bi storil. Ko pa je hodil naokrog po
gozdu. Je srečal gozdnega moža. »Dal si mi jagod,« je rekel mož,
»jaz pa ti dam dober nasvet. Posekaj gozd okrog hiše prodaj ga in
rešil se boš stiske. Toda sekati ne smeš več, kot sem rekel, sicer mi
boš kratil življenje«. Arnej je poslušal in sklenil, da bo tako storil.

36. Naslednje dni je posekal les okrog hiše in ga prodal gosposki
v dolini. Splačalo se je, domov je prišel z novci in še hrane je
dovolj prinesel. Pegatka je bila zadovoljna, zamesila je potico in
mu spekla ovco. »Za nekaj časa bo,« je rekla, »toda posekaj še
nekaj lesa, pa boš imel dovoli denarja. Lahko bi šel v dolino.«
141. VEČER, leto XX., št. 273(5191), 20. 11. 1964, str. 3

37. Kmalu je pri hiši pošla hrana. Arnej se je spet odpravil iskat
vilo Tintinko. Tokrat ni povedal Pegatki. Ko se je Tintinka
prikazala iz svojega podzemnega gradu, ga je zelo žalostno
pogledala. »Pegatka je ukradla zlatnike palčku Možuhu,« se je
pritožila. »Zato te je obiskala nesreča. Pojdi, poglej pod njeno
posteljo in vrni zlatnike.«

38. Ko je Arnej prišel domov, je Pegatko ostro prijel. »Kje imaš
zlatnike? Pokaži vrečico, ki jo skrivaš pod vzglavnikom.« Pegatka
se je branila. Toda ko je Arnej le izvlekel vrečico, se je začela
cmeriti. »Saj niso zlatniki,« je rekla, »v vreči je samo kamenje.«
In res — brž ko je Arnej odvezal vrečico, se je iz nje vsulo
kamenje.

39. Zdaj je bilo pri hiši vsega konec. Pegatka je vedela, da ji je
zlatnike spremenila v kamenje vila Tintinka. Toda ko ji je
Metlara povedala, naj kamenje odnese in ga osvetli pri polni luni,
se je potolažila. Odšla je na skrivaj iz hiše, in ko je luna obsijala
kamenčke, so se spet spremenili v zlatnike. Sklenila je, da jih še
bolje skrije.
142. VEČER, leto XX., št. 274(5192), 21. 11. 1964, str. 13

40. Naslednje dni pa je Pegatka odšla v dolino in pri gosposki na
gradu prijavila Arneja. Povedala je, da je prav tisti pastir, ki je
ušel iz samostana. Debeli, rejeni graščak si je zadovoljno mel roke.
Pravkar je potreboval vojščake za vojno. »Biriče bom poslal ponj,
da ga odpeljejo na vojno « Pegatka je bila na moč zadovoljna, ker
je tako opravila.

41. Arnej je povsem obupal. Pri hiši je zmanjkalo vsega, ovce in
kravo sta že zaklala in pojedla. Kašče so bile prazne. Pegatka se je
vrnila iz doline s kozo, vendar mu mleka od nje ni hotela dati.
Arneju je bilo žal, ker je sprejel nehvaležno dekle pod streho. Ves
žalosten je zvečer odšel v hlev spat h kozi, ker mu je Pegatka
zaklenila vrata.

42. Ponoči, ko je stokal in žaloval za srečo, ki jo je nekoč imel, se
je nenadoma oglasila kozica. »Ne joči Arnej,« je spregovorila.
»Zdaj boš moral na vojno. Toda ko se čez sedem let vrneš, pridi k

meni in me odreši. Metlara me je spremenila v kozo, kakor je
hotela tebe spremeniti v oslička.« Arnej je zavzeto poslušal zgodbo
uboge živali.
143. VEČER, leto XX., št. 275(5193), 23. 11. 1964, str. 13

43. Naslednji dan so prišli biriči z gradu, ki so Arneja odpeljali s
seboj. Pegatka se je veselila, ker je upala, da se ne bo nikoli več
vrnil. Ko je Arnej stopal mimo kozice, ki se je pasla na vrtu pred
hišo, je zaslišal njen glas: »Arnej, vzemi seboj krpico svoje zemlje,
varovala te bo na vojni.« In Arnej si je res zatlačil v žep prgišče
ila.

41. Vojna je bila huda. Arnej se je potikal s krdeli vojščakov po
tujih krajih in žaloval za svojim domom. Toda imel je srečo. Če je
bil kdaj ranjen, se je z domačo zemljo podrgnil po rani in bolečine
so takoj minile. Naposled je bilo tudi vojne konec, po sedmih letih
je poveljnik poklical Arneja in mu dejal: »Zdaj se lahko vrneš
domov.«

45. Arnej se je v razcapani obleki, toda močan in zagorel
odpravil na pot. Mudilo se mu je domov, spominjal se je kozice in
njene nesreče. Na poti se mu je pridružil star mož. »Ko prideš
domov, odreži vejico s Tintinkinega drevesa in jo daj kozici
natanko opolnoči, ko pridejo vile na vašo planjavo. In čimprej
spodi Pegatko, nehvaležnico.«
144. VEČER, leto XX., št. 276(5194), 24. 11. 1964, str. 11

46. V sedmih letih je Pegatka pokradla dobršen del zlata, ki ga
je skrival palček Možuh v svojih skrivališčih. Metlara je živela
zdaj kar pri njej. Namesto skromne hišice je zdaj stal pod
planjavo pravi gradič in Pegatka se je vsak dan preoblačila v nove
obleke. Vila Tintinka in palček Možuh pa se nista več približevala
temu mračnemu domu.

47. Tisto jutro je Metlara pasla kozico, ko se je vrnil Arnej. Ker
je bil zdaj večji in bol možat, poleg tega pa oblečen v vojaško

suknjo, ga Metlara ni prepoznala. »Dobil boš kruha in vode, spal
pa boš v hlevu,« je rekla vojščaku. In res mu je prinesla rženega
kruha, trdega kot kamen, in umazane vode iz mlake pri gozdu.

48. Ponoči je Arnej naskrivaj odšel na planjavo in odrezal vejico
s Tintinkinega drevesa. Ko se je vrnil v hlev h kozici, je vejico
položil v jasli. Brž ko je kozica pojedla smolnato smrečico, se je
spremenila v lepo pastirico, mlado in zalo. Tesno je objela Arneja
in se mu vsa srečna zahvalila za rešitev: »Tvoje trpljenje me je
rešilo.«
145. VEČER, leto XX., št. 277(5195), 25. 11. 1964, str. 11

52. Arnej je vsako noč sadil poseke in Marjetka mu je pridno
pomagala. Sadila sta in sadila, toda Metlara je sproti uničevala
sadike. Neko noč je prišel palček Možuh. »Arnej,« je rekel,
»jamice za sadike moraš izkopati z rokami, potem jih Metlara ne
bo mogla izpuliti.« Arnej je res ubogal in grebel je z rokami trdo
zemljo, da mu je silila kri izza nohtov.

43. Toda sadike so zdaj poganjale in Metlara jih ni mogla
uničiti. Okrog in okrog hiše, kjer so bile poseke, se je naglo
razraščalo mlado drevje. Raslo je tako hitro, da je v treh dneh
obraslo ves gradič. Le zalika, kjer so bile Arnejeve njive, je ostala
prazna. Na njej sta začela z Marjetko prekopavati zemljo, saditi in
sejati.

54. Ko je Metlara uvidela, da je premagana, je zapustila
Pegatko. »Rešila se boš iz zakletega gradiča le, če boš znala s
prevaro pridobiti Arnejevo srce,« je rekla. In Pegatka, ki je že
obupavala zaradi nesreče, se je oprijela njenega nasveta. Metlara
pa je sedla na svojo metlo in se odpeljala, da spet drugje poskusi
srečo.
146. VEČER, leto XX., št. 279(5197), 27. 11. 1964, str. 5
147.

55. Arnej si je iztesal nov dom iz brun. Na njivah je obilo rodilo
in Marjetka mu je dala prvega sinčka. Palček Možuh je pregnal
miši s polja. Vse je bilo torej lepo pri hiši in poslej so se radi
oglašali tukaj lovci iz doline. Arnej jih je prijazno sprejel. V
prostem času pa je pestoval sinka Aheja, ki je bil močan in lep
otrok.

56. Nekega dne pa je prišla k hiši Pegatka. Marjetka je bila z
Ahejem na njivi, Arnej pa je obiral sadje. Pegatka se je preoblekla
v kmečko dekle in bila je kar lepa. »Vzemi me za deklo gospodar,«
je zaprosila. »Nimam doma, nikogar od svojih.« Arneju je bilo
dekle všeč. Zdelo se mu je, da bodo njene močne roke kaj zalegle
pri hiši.

57. Toda ker ni bil prepričan, kdo je dekle, se je odplazil v
goščavo, kjer je stal gradič. Na kraju, kjer je stala gosposka hiša,
so bili sami kupi pepela in ruševin. Pegatke torej ni bilo več tukaj,

je pomislil. Zdaj je torej vsa nesreča odšla. Sklenil je, da bo dekle
sprejel za pomoč pri delu na kmetiji. Saj ni mogla biti Pegatka.
148. VEČER, leto XX., št. 280(5198), 28. 11. 1964, str. 7
149.

58. Pegatka se je znala pretvarjati, tako da niti Arnej niti
Marjetka nista opazila, koga sta vzela k sebi. Na njivi je celo
veliko opravila, toda v resnici so delali za njo škopjenki, ki so
prihajali ponoči in opravili delo namesto nje. Mlada gospodarja
sta se čudila, ker je žito tako lepo raslo in ker je krompir tako
razkošno cvetel.

59. Toda Pegatka ni pozabila, kar ji je naročila Metlara.
Zavidala je srečo Marjetki in sovražila je Arneja, ker se je živ
vrnil z vojne. Nekega dne, ko je delal na njivi, je prišla in mu
začela prigovarjati, da je iz doline prišel mlad lovec, ki snubi
Marjetko in jo hoče odpeljati s seboj. Arnej ni maral verjeti, toda
v srcu je začutil grozo.

60. Poslej je Arnej vse dni prežal za Marjetko. Pegatka, ki je
bila vesela in razuzdana. pa je pridno vabila k hiši lovce, Prihajali
so zaradi nje. Arnej pa je čedalje bolj veroval, da mu Marjetka
nekaj prikriva. Naposled so se začeli v mirni hiši prepiri in Arnej
se je vsak dan bolj vdajal pijači. Pegatka se je veselila, ker je
uspela.
VEČER, leto XX., št. 281(5199), 2. 12. 1964, str. 5

61. V Arnejevi hiši je šlo spet vse narobe. Ob žetvi niso dobili
niti trohice zrna, vse klasje je bilo snetljivo. Krompir je segnil.
Škopjenki so sicer povzročili, da je vse bujno raslo, toda plodov ni
bilo. Arnej, ki ga je mučilo ljubosumje, se je še bolj vdal pijači.
Marjetka ga je zaman svarila, da tako ne bo šlo več naprej.

62. Pegatka pa, ki je videla rešitev v Arnejevem propadu, ga je
neke dni nagovorila, naj začne sekati drevje. »Poglej, koliko se ga
je razraslo,« je rekla. »Posekaj ga in imel boš zlatnike.« In Arnej
se v svoji stiski ni več obotavljal. Zadel si je sekiro na ramo.
Pegatka pa je poklicala škopjenke, ki so se preoblekli v drvarje in
mu pomagali.

63. Drevje, ki sta ga zasadila z Marjetko, je naglo padalo.
Pegatka pa je priganjala škopjenke, da bi čimprej končali. Ko so
posekali skoraj ves gozd okrog nekdanjega gradiča, so se
škopjenki lotili ruševin. Kot bi mignil, so postavili gradič, kakršen
je bil nekoč. Ker je Arnej sam sekal les, je Pegatki uspelo
maščevanje.
150. VEČER, leto XX., št. 282(5200), 3. 12. 1964, str. 7

64. Brž ko je bil gradič zgrajen, se je Pegatka takoj vselila vanj.
Že isti večer se je pripeljala k njej Metlara. »Zdaj spremenim
Arneja v oslička,« je rekla. »Dobro si ga zdelala, prebrisanka.
Vdaja se pijači in zdaj se ne bo več upiral. Pojdi k njemu in

nagovori ga, da pojde nocoj klicat vilo Tintinko. Nocoj se bo
odločilo.«

65. Ko je Arnej videl, da blizu njegove kmetije spet stoji
osovraženi gradič, je povsem obupal. Sedel je pred hišo in pil iz
steklenice, ko je prišla Pegatka. »Saj nočem sovraštva,« se je
prilizovala. »Lepo v sosedstvu bomo živeli. Pojdi in povprašaj vilo
Tintinko, kaj naj delam, da ti ne bo v škodo.« »Arnej je v obupu
takoj privolil.

66. Ponoči, ko so vile prihajale na planjavo, je Arnej stopil k
smrečici vile Tintinke. Ker je bil pijan, ni slišal, kako so vile
žalostno prepevale. Pele so pesem o slovesu, ker morajo proč iz
teh krajev. Pregnali sta jih Metlara in zapeljiva Pegatka. Pod
smrečico je bila skrita Metlara. Brž ko se je Arnej dotaknil
vršička, se je spremenil v oslička.
151. VEČER, leto XX., št. 283(5201), 4. 12. 1964, str. 9

67. Marjetka se je silno prestrašila, ko je zjutraj vstopil v hišo
osliček. »Arnej sem,« je rekel. »To so moje zadnje besede. Reši me
lahko samo moj sin čez sedem let, če se bo odpravil po skrivnostno
škatlico z zdravili v kraljestvo očaka Plešiča.« Potem je umolknil.
Marjetka in sinček sta bridko jokala nad nesrečo svojega očeta.

68. Poslej je bilo v hiši žalostno. Marjetka se je morala sama
ubijati na polju in njivah. Brž ko je Ahej toliko dorasel, ji je
povsod pomagal. Toda pri hiši je bilo malo kruha, poleg tega sta
morala skrbeti še za oslička. Toda namesto da bi jima osliček
pomagal na njivi, je moral vsak dan odnašati drva iz gozda v
Pegatkino graščino.

69. Arnejev sin pa je doraščal kljub trdemu delu. Na skrivaj je
zasajal drevje in grebel zanj jamice z golimi rokami kot mu je
svetovala Marjetka. Toda ker ni bilo od nikoder palčka Možuha,
za Tintinkino drevo pa Ahej ni vedel je gozd le počasi rasel. »Ko
dorasteš, Ahej,« je rekla Marjetka, »se odpraviš pod Plešič, da
rešimo očeta.«
152. VEČER, leto XX., št. 284(5202), 5. 12. 1964, str. 11

70. Minilo je sedem dolgih let. Ahej je dorastel, postal je velik,
močan in bister mladenič. Tedaj je neke noči, ko je odnesel osličku
hrano, zaslišal slaboten glas. »Ahej, sedem let je minilo, star sem
in siv, toda pojdi zdaj na pot. Na planjavi je smrečica v pajčevini,
stopi tja in povprašaj vilo Tintinko za nasvet.«

71.—72. Ko se zmračilo je Ahej odšel k smrečici. Vse si je dobro
zapomnil, kot mu je naročil osliček. Potresel je vrh smrečice,
pajčevina se je posrebrila in prikazala se je vila Tintinka. »Samo
nate še čakam,« je rekla. »Moje sestre se ne morejo več igrati na
planjavi, kar gospodarita tu Metlara in Pegatka. Pojdi k črni
pečini, potrkaj, vse drugo boš videl sam. Pazi, če si dobrega srca
in bistrega duha, boš prinesel odrešitev. Svoboden bo spet palček
Možuh, ki se mora zdaj skrivati na dnu svojih globokih rudnikov,
in svobodne bodo vile, moje sestre. Odrešen pa bo tudi tvoj oče, ki

mora zdaj kot osliček prenašati drva in garati za graščino in
ošabno Pegatko.«
153. VEČER, leto XX., št. 285(5203), 7. 12. 1964, str. 7

Zgodaj zjutraj tretjega dne je Marjetka pripravila sinu
popotnico. S seboj je vzel gorjačo in culico in se odpravil proti
Črni pečini. Z graščine sta gledali za njim Pegatka in Metlara in
se smejali »Po pomoč gre, revše neumno,« je rekla Metlara.
»Ostal bo na dnu kraljestva Plešiča, nikoli več se ne bo vrnil v ta
kraj.«

74. Ahej je prišel do črne pečine. Pred njim je bila velika skala.
»Hočem po skrivnostno škatlico z zdravilom,« je rekel Ahej
visoki, ostri skalnati steni »Lahko vstopiš, toda povej mi, kaj je
najmočnejše na svetu?« je odvrnila skala. Ahej je pomislil.
»Najmočnejša je volja do življenja,« je rekel. »Ali sem uganil?«

75. »Uganil si,« je votlo odgovorila črna pečina. Tedaj je
zaškrtalo kamenje in sredi pečine so se odprla velika železna
vrata. »Vstopi,« se je zaslišal glas. »Kdor ima toliko volje do
življenja kot ti utegne priti do cilja.« Ahej se je podvizal v črno
votlino, ki se je odprla pred njim. Za njim so se s truščom zaprla
težka vrata.
VEČER, leto XX., št. 286(5204), 8. 12. 1964, str. 9

76. Ko je nekaj časa hodil po skalnatem hodniku, je prišel na
odprt svet. Pred njim je tekla široka reka, ki ji ni bilo ne konca ne
kraja. Ahej je sedel na peščeno obalo in čakal. Le kako priti čez to
reko? je pomislil. Toda naj je še tako razmišljal, odgovora ni
dobil. Tedaj pa je visoko nad njim zaokrožil jastreb in se mu
bližal.

77. »Odgovori, kaj je najlepše na svetu, pa prideš čez reko. Sicer
boš ostal tukaj in od gladu umrl. Moji prijatelji te čakajo, da te
raztrgajo. »Najlepša je ljubezen,« je rekel Ahej. Jastreb je za hip
obmiroval »Najlepše je zlato,« je rekel. »Nisi uganil.« Toda Ahej
se ni omajal »Kako bo najlepše zlato, ki vendar človeka tako daleč
pripelje, da postane osliček kot moj oče.«

78. Tedaj se je na reki prikazal čolnar, ki je vihtel veslo in se
bližal obali. »Prav si odgovoril, Ahej,« je rekel. »Če bi se dal
zapeljati, bi te jastrebi raztrgali. Vstopi v moj čoln in prepeljem te
na drugi breg.« Ahej je vstopil v čoln. Razgrnil je culico in
ponudil čolnarju kruha. »Gotovo ste lačni, ker morate veslati.«
154. VEČER, leto XX., št. 287(5205), 9. 12. 1964, str. 11

79. Čoln je naglo drsel čez gladino, kmalu sta pristala na
drugem bregu. Kakor daleč je seglo oko, na vse strani se je
razprostirala skalnata, peščena pustinja. »Pot bo dolga,« je rekel
čolnar. »Toda ker si mi dal kruha, na steklenico vode. Potreboval
jo boš. Doslej so vsi, ki so hodili tod, umrli od žeje in vročine.
Srečno pot!«

80. Pot se je vlekla po pesku in skalovju. Ves čas so Aheja
spremljali jastrebi, ki so krožili nad njim. Pogosto je moral piti
vodo, ki mu jo je dal brodar. Skraja se je bal da mu bo vode
zmanjkalo. Toda steklenica se je sproti napolnila, kakor hitro je
nekaj vode popil iz nje. Čeprav so ga bolele noge, se ni maral
nikjer ustaviti.

81. Proti večeru je prišel Ahej do roba globokega prepada. Ne
na levi ne na desni ni bilo videti mostu. Hodil je nekaj časa sem ter
tja in ugibal, kako naj pride na drugo stran. Tedaj se je na drugi
strani skalnatega brezna pojavil vojščak. »Odgovori mi, kaj je
najboljše na svetu,« je rekel, »pa ti pomagam na to stran.«
155. VEČER, leto XX., št. 288(5206), 10. 12. 1964, str. 11

82 »Kaj je najboljše?« je vprašal Ahej. »Najboljše je, če živijo
ljudje v miru in jim ni treba hoditi v takih oblekah, kot moraš ti.«
Vojščak je dolgo molčal. »Nihče mi še ni tako odgovoril,« je rekel
»Ampak če ti odkrito povem, všeč mi je tvoj odgovor, res pasje je,
če se moraš zmerom vojskovati.« In že je s svojega brega spustil
most na to stran.

83. Po visečem mostu je Ahej varno prišel do vojščaka. »Pojdi
zdaj navzdol v dolino, ki jo vidiš. Toda pazi, pred vhodom v
kraljestvo Plešiča so goreča vrata. Skoznje moraš. Vidim, da si
pameten, toda če si tudi pogumen, se bo šele izkazalo.« Ahej se je
prisrčno zahvalil vojščaku in podelil z njim zadnji krajec kruha,
ki ga je še imel.

84. Zelena in sončna dolina je ležala globoko pod njim. Pot je
bila videti kratka, toda vlekla se je brez konca in kraja. Ahej je že
omagoval od utrujenosti. Naposled je vzel zadnji kos svojega
kruha. Toda ko je kruh jedel, ga nikoli ni zmanjkalo. In jastrebi,
ki so ga spet spremljali, so zaman krožili nad njim in čakali, da
omaga.
156. VEČER, leto XX., št. 289(5207), 11. 12. 1964, str. 5

85. Naposled je prišel Ahej do velikih gorečih vrat, ki so
zapirala pot v zeleno dolino. »Ogenj pogasim,« se je tedaj oglasil
neznan glas iz plamenov, »toda povej mi, kaj je najbolj pametno
na svetu.« Ahej je pomislil. Če zdaj ne odgovori prav, bo vsa
njegova dolga in težka pot zaman. »Počakaj,« je rekel, »pomislil
bom.«

86. Ogenj je nestrpno prasketal in čakal odgovor. »Veš kaj,« je
rekel Ahej, »najbolj pametno na svetu je, če se človek ničesar ne
boji. Strah je največja neumnost. Ali smem zdaj skozi vrata?«
Ogenj je zaprasketal, ko da se posmehuje. »Ne vem, če si prav
odgovoril,« je rekel. »Kakor vidiš, plameni kar naprej zapirajo
pot skozi vrata.«

87. »No, veš, ravnal bom kar tako, kot sem rekel,« je rekel Ahej.
»Kar stekel bom skozi vrata, pa če se plameni pogasijo ali ne.« In
ko je stekel proti plamenom, so se umaknili, vrata so bila prosta.
»Vidiš, ker se nisi bal in si bil zvest svojemu prepričanju, da je
strah neumnost, si prišel v zeleno kraljestvo,« je ogenj veselo
klical za njim.
157. VEČER, leto XX., št. 290(5208), 12. 12. 1964, str. 5

88. V zeleni dolini je bilo prijetno. Polno sadnih dreves z
najrazličnejšimi plodovi je raslo naokrog. Povsod so žuboreli
studenčki in ptički so veselo prhutali med vejevjem. Ahej se je
umil v potoku in si odpočil v hladni senci. Nabral si je polno
naročje jabolk in hrušk, breskev in pomaranč — toliko vsega, da
ni moč povedati.

89. Ko se je odpočil, je krenil dalje ob bistri rečici, ki je držala
naravnost do visoke pečine. »To je podnožje Plešiča,« mu je
povedala ptička, ki je sedela blizu na veji. »Pojdi tja, vse drugo
boš že sam videl.« Ahej je pobožal ptičko in se ji zahvalil za nasvet

»Pozimi zmerom hranimo ptičke,« je rekel — »O, saj vemo,« je
rekla ptička. »Zato pa ti pomagamo.«

90. Na koncu, kjer je rečica izginjala pod velikansko granitno
skalo, se je Ahej ustavil. Gledal je pečino pred seboj in opazil dve
votlinici, v katerih sta ležali dve majhni škatlici. Toda odprtine so
bile zamrežene z železnimi palicami in zaklenjene s težko
ključavnico. »Kar oglej si škatlico,« se je tedaj mogočno oglasila
pečina.
158. VEČER, leto XX., št. 291(5209), 14. 12. 1964, str. 7

91. Ahej je stopil bliže k odprtinam. Tedaj je skozi rešetke
opazil v prvi škatlici zeleno žabico. Žalostno ga je gledala s svojimi
drobnimi očesci. »Zakaj pa si zaklenjena, žabica?« jo je vprašal.
»Zato, ker me nihče ne mara. Pa vendar prikličem dež, da bolje
obrodi.« Pečina pa se je oglasila: »Poglej si še drugo škatlico,« je
rekla.

92. Druga škatlica je bila polna rumenih zlatnikov. »Če vzameš
to škatlico, boš vse življenje bogat,« se je oglasila gora, Ahej je
pogledal zlatnike in odkimal. »Nisem prišel po zlatnike,« je rekel.
»Rad bi dobil škatlico, v kateri je zdravilo za mojega očeta. — »V
eni teh škatlic je zdravilo,« je odvrnila gora. »Kar izbiraj!«

93. Ahej je bil žalosten. Ni verjel, da je res našel zdravilo. No, če
že moram, bom pa raje vzel s seboj žabico, je pomislil. »Rad bi
škatlico z žabico,« je rekel gori. — »Premisli dobro,« ga je
posvarila pečina. — »Sem že premislil,« je rekel Ahej, »žabico
hočem, prav taka revica je kot moj oče.« In tedaj so se železna
vrata odprla.
159. VEČER, leto XX., št. 292(5210), 15. 12. 1964, str. 9

94. Ahej je vzel škatlico. Žabica je veselo zaregljala. Toda ko jo
je Ahej pobožal, se je zgodilo čudo: žabica se je v hipu spremenila
v kmečko deklico. »Rešil si me, Ahej,« se je zahvalila in ga od
radosti objela. »S teboj bom šla, videl boš, da bom pridna. Nič več
ne bom ošabna in stara Metlara me ne bo mogla spremeniti v
žabo.«

95. Ahej je prijel deklico za roko in jo odpeljal skozi zeleno
dolino. Deklica mu je pripovedovala, kako je nasedla stari
Metlari. Speljala jo je v gozd, da bi ji pokazala zlate in razkošne
obleke, potem pa jo je spremenila v žabo in škopjenki so jo odnesli
v začarano kraljestvo Plešiča. »Zdaj boš šla z menoj, moja žena
boš,« ji je rekel Ahej.

96. Ko sta prišla že daleč ob rečici, se je »pet prikazala drobna
ptička. »Ahej, na levo pojdi, tam je votlina in takoj boš prišel na
svojo domačo planjavo.« Ahej se je čudil, ko je na levi res odkril
rov, ki je držal iz zelene doline na prosto. »Pot do prostosti je
kratka,« mu je pojasnila deklica, »če je le človek pogumen kot ti,
Ahej.«
160. VEČER, leto XX., št. 293(5211), 16. 12. 1964, str. 9

97. Ni trajalo dolgo, pa je prišel Ahej s svojo nevesto iz votline.
Kako se je začudil, ko je zagledal pred seboj planjavo in niže doli
hišico svoje matere. Ampak hiša je bila zdaj večja, bela in
prijazna. Na pragu pa je stala mati, ki je radovedno čakala
svojega sina. Ahej je brž pohitel k njej, da bi ji povedal, koga je
pripeljal.

98. Mati je bila vesela snahe. Pripovedovala je, kako je sušo
ponoči pregnal blagodejen dež in zdaj na poljih vse bujno rase in
cveti. Hiša je naenkrat postala večja in vse je lepše in
spremenjeno. »Kje pa je osliček?« je vprašal Ahej. — »Baburi sta
ga spet odpeljali v gradič, da jima nosi drva. Ali imaš zanj
zdravilo?«

99. V tem času pa se je osliček na dvorišču graščine že spremenil
v Arneja. Metlara in Pegatka, ki sta videli to spremembo, sta se
prestrašeni zatekli v graščinski stolp in zaklenili vrata za seboj. Z
njima pa so se zbasali v grajske sobane tudi vsi škopjenki. Arnej
je vzel sekiro in se lotil grajskih vrat s tako močjo, da jih je
razklal.
161. VEČER, leto XX., št. 294(5212), 17. 12. 1964, str. 9

100. Ko je Arnej razklal vrata, pa se je iz gozda pokazal zeleni
mož. S seboj je nosil veliko vedro vode, tako veliko, da bi graščina
utonila v njej. »Pusti, Arnej,« je rekel zeleni mož. »Sam se bom
maščeval zoprnicama. Neusmiljeno sta sekali les, ki si ga prenašal
na svoji grbi. Zdavnaj bi že obračunal z njima, če ne bi prizadelo
tudi tebe.«

101. Arnej se je umaknil od graščinskih vrat. Ta hip so se
namreč pripodil iz gozda palček Možuh in še na stotine in stotine
gozdnih možicev. Zagnali so se v grajske zidove in kamenje in
opeka sta frčala na vse strani. Zeleni mož pa je s svojimi nogami

steptal veliko luknjo. V njo so trume palčkov zvalile graščino
zlobne Pegatke.

102. Ko je graščina s Pegatko, Metlaro in škopjenki zgrmela v
luknjo, se je nebo pooblačilo. Zabliskalo se je in dež je izlil iz
vedra vso vodo na ruševine v luknji. »Zdaj, Arnej, pojdi k
domačim, je rekel. »Naj te to jezero opominja, da moraš živeti
pametno. To jezero naj se poslej imenuje Črno jezero.«
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103. Na Arnejevi domačiji je poslej teklo življenje, kot se
spodobi. Mlada dva sta pridno zagrabila za delo. Njive so
spomladi skrbno preorane, posejane in zasejane. Tako lepo je, da
se v soncu še stari Plešič nasmeje tem pridnim ljudem. Gozd
spokojno šumi okrog hiše, nihče več brez potrebe ne seka v njem.

104. Veselo se podijo vnučki okrog po planjavah, nabirajo
arniko in rdeče jagode. Ponoči pa, ko zažarijo zvezde nad gozdovi,
si otroci ne upajo ven. Tedaj jim Marjetka, zdaj že babica,
pripoveduje zgodbo o vili Tintinki in škratu Možuhu. Mali možic
se prav nič ne jezi, čeprav pride včasih na skrivaj s svetilko mimo
hiše. Še prav ponosen je, da toliko govorijo o njem.

105. Na mestu pa, kjer je nekoč stala graščina ošabne Pegatke,
je danes Črno jezero. Na njegovem dnu so pokopani škopjenki z
Metlaro in Pegatko vred. Nikoli več ne bodo uzrli dneva. Gozdni
mož jih je pokopal globoko na dno Pohorja. Toda ponoči se sredi
jezera zbirajo okrog vile Tintinke njene sestre. Plešejo, pojejo in
rajajo. Če se vam zdi, pojdite k jezeru ponoči in zaplešite z njimi.
KONEC
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