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1. PRIZOR 

 

 

Krčma. V kotu sedi rabelj.  

 

Drvar:  Dober dan!  

 

Krčmar: O, dobro jutro,  Peter,  kaj  pa ti tu navsezgodaj? 

 

Drvar  (skozi zobe):  Po kaj pa se hodi v gostilno? Daj mi pijačo  in ne 

sprašuj neumnosti.  

 

Krčmar:  Glej ga, šmenta, kako smo srboriti.  V  redu, tvoji opravki –  

tvoja stvar.  Žganje?  

 

Drvar:  Ja.  

 

Krčmar mu natoči kozarec, ki ga gost  na dušek izpije.  

 

Drvar:  Še! Pusti kar celo flašo na mizi, bova že na koncu poračunala.  

 

Krčmar:  Denar imaš?  

 

Drvar:  Zapiši, pa bo …  

 

Krčmar:  Že zadnjič si pil na up. In v nedeljo tudi … (Gleda svoj seznam 

in računa.) To je petnajst in petindvajset  … Pa še trideset od prej … Vse 

skupaj okroglih sedemdeset.  

 

Drvar (vstane in hoče oditi) : Že prav, če ne daš, grem pa drugam!  

 

Krčmar:  Hej, Peter, počakaj, nisem tako mislil.  Pridi no nazaj  …  

 

 Drvar se vrne nazaj.  

 

Drvar:  Saj bom plačal,  vse bom  plačal,  ko …  

 

Krčmar:  Vem, vem, da boš, Peter …  

 

Drvar:  Ta teden delam pri Podlogarju, potem pa me je klical Reiner –  

izkrčiti hoče t isto pobočje nad Dolgo njivo, tam bo vsaj za mesec dni 

dela. Sicer bo krvavo, sama strmina, a dober zaslužek …  Če ne prej ,  ti  

takrat vse plačam. (Izpije kozarec in si takoj natoči novega.)  
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Krčmar:  Pa tudi če ne bi , bom že počakal, zaradi mene ne skrbi, saj me 

poznaš, ne bom te priganjal.  Tisto sem rekel kar tako, da te opomnim … 

Veš, veliko sem jih videl, ki so se s pozabili ,  pili in kupovali in se 

zadolževali ,  misleč,  bom že plačal, ko bo čas. Dolg pa raste in raste. Pa v 

eni gostilni , pa v drugi gostilni, pa pri enem trgovcu, pa pri drugem … In 

lepega dne ti  zapoje boben pred domačijo. Še trdnim gospodarjem se to 

rado zgodi ,  kaj šele preprostemu drvarju kot si ti  …  

 

Drvar:  Pa kaj to tebi mar.  

 

Krčmar:  Kaj pa vem, najbrž sem tak po naravi .  Kak drug krčmar, na 

primer Brumen ali  Hočevar,  ta bi se ti  smejal  in ti natakal,  potem pa te 

»Hop!« pograbil za goltanec in terjal svoj do lg.  Ti hudiči  grabežljivi  bi ti  

še  kožo odrli  s hrbta, če bi  mogli, le verjemi.  Meni je p a l judi žal.  Zakaj  

bi jih zapeljeval  v greh in pogubo? Zaradi tistih nekaj fičnikov ? Phe, 

imam pa že raje čisto vest in miren spanec!  

 

Drvar  (pikro): Seštevaš pa le, seštevaš, nič manj pridno kot Hočevar ali  

Brumen.  

 

Krčmar (se široko zareži): Ja seveda seštevam, kaj pa naj  drugega, saj  

sem krčmar, a ne? Ampak nikoli ne več, kot je zares popitega –  tudi če 

gost že dvojno vidi , mu še vedno računam enojno, da boš vedel … Ne pa 

tako kot nekateri …  

 

Drvar:  Pri Bogu, ti  bi moral bit i patron vseh pijancev, ko tako lepo skrbiš 

za nas! Res, po smrti bi te morali povzdigniti najmanj v svetnika. Pomisli 

to: Sveti Jošt, po domače Ribičev ata, zavetnik pijancev in gostilniških 

bab. Ha, ha, ha, še oltarček  bi ti  morali urediti v cerkvi in kak italijanski 

slikar bi te naslikal,  kako sediš na praznem sodu … ha, ha, okoli tebe … 

ha, ha, ha …. okoli tebe pa bi plesale  bele miši! Ha, ha, ha …  

 

Krčmar  (se bolj  kislo nasmehne) : Hudič te vzemi, kakšnih se znebiš!   

 

Drvar  (pijača se ga je že prijela, ne more iz elementa):  In ob praznikih  

(torej vsak dan, ker za nas pijance je vsak dan praznik)  bi ti  tvoji častilci  

postavljali  na oltarček prazne kozarce namesto sveč … He, he, he …  

 

Krčmar:  Saj  mi ni toliko do vas, pijandure, vaših družin  mi je žal , vaših 

žena in otrok, razumeš!  (Patetično)Oh, ubogi otročiči … Nič krivi, nič 

dolžni,  pa morajo na cesto zaradi očeta pijanca  . . .  Vidiš,  otročiči se mi pri  

vsem skupaj najbolj  smilijo, že zaradi njih  bi moral imeti mero, Peter,  

slišiš?  

 

Drvar (se zresni):  Moje otroke pa kar pri miru pusti! Ne mešaj jih v to! 

Revni so se rodili,  revno bodo živeli  in revno bodo umrli. Mi smo 
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navajen i  na revščino, priučimo se je že od rojstva in ne rabimo lepih 

besed, še  najmanj pa pomilovanja od bogatina kot si ti!  

 

Krčmar: Daj,  pomiri se, Peter, saj  ti  nič nočem. Žganje ti je stopilo v 

glavo, ni dobro piti  na prazen želodec.  A rečem Anki,  da nareže klobas?  

 

Drvar (zamahne z roko): Ni treba. (Nekoliko tiše,  namigujoč na  gosta v 

kotu.)  Ti , kaj za eno zverino pa imaš tamle?  

 

Krčmar:  Pssst! To je novi rabelj .  

 

Drvar:  Novi rabelj?  Kaj pa je bilo narobe s starim?  

 

Krčmar:  Nisi slišal? Obesil se je. Dober mesec bo že od tega. No, in ker 

od rablja z zlomljenim vratom ni prevel ike koristi,  so poiskali tega. 

Prejšnji teden je prišel, ne vem od kod, nekje s severa menda. Ni kaj prida 

zgovoren; pa saj nikogar niti ne mika preveč, da bi  kramljal z njim.  

 

Drvar:  Zakaj pa ne? Saj je človek kot vsi drugi .  Pravzaprav bom kar zdaj  

stopi l  do njega, da kakšno rečeva. (Vstane in se s steklenico napoti proti  

neznancu.)  

 

Krčmar (ga skuša ustavit i):  Peter, ne nori, ne izzivaj hudiča.    

 

 

 

2. PRIZOR 

 

 

Drvar:  Lahko prisedem? 

 

Rabelj (začudeno dvigne glavo in z zategnjenim glasom odvrne) :  Tega ti  

pa res ne bi  priporočal.  

 

Drvar:  Kam pa bi prišli,  če bi upoštevali  priporočila ! Maloprej mi je bilo 

svetovano, naj  manj pijem.  

 

Rabelj:  To se sliši kot  dober nasvet .  

 

Drvar:  Ha, ha, zakaj pa ga potem sam ne upoštevaš? Saj vidim, da  še bolj 

vneto prazniš steklenico kot jaz!  

 

Rabelj:  Imam svoje razloge za to.  

 

Drvar:  Verjemi, da j ih imam tudi jaz.  
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Rabelj:  Dobro, recimo, da jih imaš res. Zaveži jih lepo v malho in odnesi  

kamorkoli hočeš, mene pa pusti pri  miru.  

 

Drvar:  Glej, mislil sem pač, da bi nama obema  pogovor dobro del.  Saj  

veš, ti  meni razložiš svoje muke, jaz tebi svoje, vse skupaj zalijeva z 

žganjem in bo obema malo lažje pri duši .  

 

Rabelj:  Tebi morda, meni pa prav gotovo ne.  

 

Drvar:  O, ti torej  misliš, da si  nekaj posebnega?  

 

Rabelj:  Niti  ne. Sem pa drugačen kot t i .  

 

Drvar:  Drugačen! On je drugačen … Zakaj? Ker tu in tam oddrobiš 

kakšno glavo z ramen? Phe, prava reč, zaradi tega nisi nič kaj  drugačen od 

nas ostalih.  

 

Rabelj:  Mogoče res ne.  Mi je pa vsekakor težje kot tebi.  

 

Drvar:  Nemogoče! Priznam,  da nisem videl dosti sveta, a za tisti kos, ki  

sem ga prehodil, ti  lahko zatrd im, da ni  večjega nesrečnika od mene .  

 

Rabelj (se posmehne): In v čem je tvoja nesreča? Videti si  dokaj zdrav, 

opravljaš pošteno delo in kolikor sem slišal,  imaš tudi ženo in otroke.  

 

Drvar: Vse kar si  naštel, drži. A kar je na prvi pogled videti kot 

blagoslov, je lahko tudi hudičevo breme.  

 

Rabelj: Takšnega bremena se res ne bi branil . Poglej mene! Ves svet se 

me izogiba, paglavci se razbežijo ,  kadar me samo zagledajo na cesti ,  

starke me plaho pogledujejo in šepetajo kdo  ve kakšne neumnosti  . . .  In ko 

pridem domov, me ne pričaka ne prijazen pozdrav, ne otroški smeh. Tišina 

prazne koče me namesto ženske sprejme  v svoj objem.  

 

Drvar:  Ho, ho, ho, kaj bi jaz dal  za takšno tišino! Moja začne kričati  

name takoj, ko se pojavim na pragu. Vpije, koliko je dolžna pri mesarju in 

koliko pri šivilji  in preklinja, zakaj je bila tako neumna in se poročila z 

revežem.   

 

Rabelj:  A zvečer kljub vsemu ne ležeš v prazno posteljo.  

 

Drvar:  Tebe med spanjem vsaj nihče ne dreza s komolci –  to je tudi vse, 

kar imam od nje. Da bi se je dotaknil, na to ne smem niti pomisliti .  Pravi,  

da še enih ust  ne moremo pitati,  če bi se slučajno kaj pr imerilo …  

 

Rabelj:  No, pa t i otroci , k i  jih že imaš, so ti pa vseeno  v veselje in uteho.  
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Drvar:  Kako mi bodo v veselje, ko pa jih ne morem niti pošteno nahraniti 

in obleči.  Sram me je, da bi  jim sploh pogledal v oči ! 

 

Rabelj:  Če ne bi  vsega zapil , bi …  

 

Drvar  (ga prekine):  Bi kaj? Nič ne bi  bilo drugače, prav nič! In to je 

tisto, kar me najbolj žre; pijem ali ne pijem, lenuharim ali garam kot črna 

živina –  nikjer se nič ne pozna, nič ni ne boljše in ne slabše , razumeš? 

Lahko vihtim sekiro kolikor hočem, podrem vsak dan sto krat sto dreves, 

a zvečer v naši koči ne bo polena, da bi ga dal na ogenj … Trske bodo, pa 

posušeno govno in mah –  vsega ravno toliko, da ne zmrznemo, a premalo, 

da nas ne bi zeblo. Trske bodo, trske in iveri, a polena ne bo nobenega …  

 

Rabelj:  Nič ne rečem, težko je revežu na svetu, a nekako vendarle 

preživi.  

 

Drvar:  Takšno življenje ni vredno piškavega groša!  

 

Rabelj:  Življenje je pa vendarle. Saj priznam, ni ti  lahko, ampak dovoli,  

da še jaz pristavim svoje muke na drugo stran tehtnice , preden se okličeš 

za največjega mučenika. Kakorkoli obračaš, tvoje delo je v primerjavi z 

mojim pošteno in brez greha.  

 

Drvar:  Hvala lepa za takšno poštenje! Po cel dan vihtim sekiro, v kr ižu 

me seka, da komaj stojim, včasih mislim, da mi bodo roke odpad le, 

resnično t i povem, četudi bi bilo zvečer kaj v skledi, včasih ne bi mogel 

več niti žlice ponesti  do ust, tako sem izmučen. In vse to zakaj? Za pičlih 

pet novčičev na dan! Povej po pravici , koliko ti naš gospod plača za to, 

kar počneš?  

 

Rabelj:  Hm, odvisno, koliko je dela. Deset novčičev na dan in dodatnih 

pet srebrnikov za vsako odsekano glavo.  

 

Drvar:  Pet srebrnikov?! Za ta denar moram jaz garati tri tedne ! No, reci, 

ali je to pravica?  Poglej naju, oba delava z ist im orodjem, oba vihtiva 

sekiro, jaz brez prestanka od zore do mraka, ti  zamahneš kvečjemu enkrat 

ali dvakrat na mesec, pa dobiš zato nekajkrat  večje plačilo! Pfej! In potem 

si še upaš trditi ,  da je tvoja usoda težja od moje?!  

     

Rabelj:  Ni vse v številu udarcev. Misliš,  da je odsekati glavo  enako kot 

razcepiti kos lesa? Iz lubja ne špricne kri in list je ne kriči v smrtnem 

strahu, ampak prijetno šumi v vetru. Smreke ne moledujejo za življenje in 

ponoči se panji ne prikazujejo v sanjah in hlodi ne preganjajo svojega 

krvnika.  
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Drvar:  Ah, kaj  bi  to, zamah je zamah! Priznam, da je morda nekoliko 

nagnusno, vsa ta kri in sploh, ampak človek s e temu privadi, malo 

zamižiš, vsekaš in srebrniki že zažvenketajo v žepu!  

 

Rabelj:  Ko bi bilo tako preprosto! Ljudi spravljam na oni svet, razumeš? 

Ljudi ubijam ,  od tega živim, moj kruh je prepojen z njihovo krvjo!  

 

Drvar:  Kakšne ljudi neki, zločince, nepridiprave in barabe.  

 

Rabelj:  Kljub vsemu so l judje.  

 

Drvar:  Ki si  zaslužijo kazen. Nekdo pač mora opraviti tudi to, če ne bi  ti ,  

bi pa nekdo drug, smrti tako al i  tako ne bi ušli . Res ne vem, zakaj se 

toliko razburjaš po nepotrebnem!  

 

Rabelj:  Ne veš, seveda ne veš,  kako bi  lahko vedel …   

(Izprazni svoj kozarec.)  Tako! Sedaj pa moram na pot. Dva komada sta 

naročena  za danes ob desetih.  

 

Drvar:  Kaj sta pa storila?  

 

Rabelj:  Mož in žena sta.  Skupaj sta …  

 

Drvar (ga prekine): No, tudi sam pravim, da je poroka velika neumnost,  

ampak zaradi tega menda še ne sekajo glav!  

 

Rabelj:  Pravijo, da sta zastrupila njegovega očeta. Stari ni hotel prepisati  

kmetije na sina, pa sta mu pomagala na oni svet. Nihče ne bi izvedel, če 

ne bi dala dekla psu ostankov iz sklede; ko se je začel  tudi ta zvijati v 

smrtnem krču, so seveda vsi hitro sešteli  dve in dve …  

 

Drvar:  Morilca torej! No, zaradi teh dveh te pa res ne bi smela peči vest!  

 

Rabelj (čemerno): Kaj pa veš ti  o tem?!  

 

Drvar:  Vem, da me je več v hlačah od tebe! Poglej se! Tu cmihaš in se 

pritožuješ kot kakšna baba! Morilcev, roparjev in tatov ti je žal? A si 

dedec ali nisi?  Jaz bi si štel v čast , tako ja, v čast , da bi  smel očistit i  

zemljo take zalege, ne pa da bi imel zaradi tega slabo vest . Sploh pa za 

tako nagrado, dve glavi –  to je deset  srebrnikov, madona!   

 

Rabelj:  Veš kaj? Nekaj mi je prišlo na misel . Če si res tako prepričan, da 

je moj kruh manj trd od tvojega, pa zamenjajva za en dan! Jaz grem 

namesto tebe v hosto, rekel bom, da si  poslal  zamenjavo, ker si zbolel . Ti 

pa vzemi mojo sekiro in si natakni rabljevo kapuco  čez glavo,  tako te ne 

bo nihče prepoznal.  Pa zasluži teh deset srebrnikov, če te tako mikajo!  
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Drvar:  Velja! Tu je moja roka!  

 

Rabelj  (mu seže v roko):  Zmenjeno. Zamenjajva sekiri , ostalo ti razložim 

po poti.  Zvečer pa se spet dobiva za to mizo. Greva? 

 

Drvar:  Greva.  

 

 

3. PRIZOR 

 

 

Krčmar: Česa vse se ne spomnijo pijane glave. Saj po eni strani ima 

drvar prav, sek ira je sekira in vsako delo je častno … Samo da je eno 

lažje in bolje plačano od drugega …  Po drugi strani pa je vseeno  velik 

greh ubiti človeka, pa čeprav je zločinec in si nemara to celo zasluži … 

Eh, pa kaj me briga ,  če je Peter tako neumen, da se zaple ta v takšne 

kolobocije, naj ga vrag odnese! (Kratka pavza.  Krčmar pregleduje svojo 

beležko.) No, toliko naj  zlodej le še  počaka, da  poravna svoj dolg, potem 

pa lahko zaradi mene naredi z njim kar hoče …  

 

 

 

4. PRIZOR 

 

 

Večer. Krčma je sedaj nekoliko bolj po lna, čeprav še zmeraj ne preveč 

živahna. Glasovi v ozadju, žvenket kozarcev, tiha glasba …  

 

Eden od gostov pri mizi:  Hej, Peter! Si videl duha, da si tako bled? Ha, 

ha, ha … Pridi no sem, da kakšno rečemo. … Peter, me slišiš?  

 

Krčmar:  Dober večer, Peter.  Vidim, da si potreben požirka. Saj veš, kako 

pravijo, za vsako tegobo se najde prava steklenička …  

 

Drvar: Daj mi mir,  Jošt.  

 

Krčmar:  Aha, domača slivovka torej.  

 

Drvar:  Daj mi mir,  sem rekel!  

 

Krčmar:  Dvakrat kuhana, razumem.  
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5. PRIZOR 

 

 

Skozi vrata vstopi rabelj, vidno utrujen in nejevoljen.  Jezno odkoraka k 

drvarjevi mizi in mu sede naproti .  

 

Rabelj:  Tu imaš svojo prekleto sekiro in da je nikoli več ne vidim! Kateri 

hudič si je izmislil podiranje dreves, bog ga nima rad!  

 

Drvar ne odgovori, strmi v prazno.  

 

Rabelj:  Je vse v redu?  Pa ne da je šlo kaj narobe?  

 

Drvar:  Ne.  

 

Rabelj:  Si si nataknil kapuco? Saj te ni nihče prepoznal?  

 

Drvar:  Ne.  

 

Rabelj:  In si se postavil na desni rob usmrtitvenega odra, tik zraven 

stražnika?  

 

Drvar:  Da.  

 

Rabelj:  In ko so pripeljali obtoženca, si počakal, da je glasnik  prebral  

obsodbo, duhovnik ju je izpovedal,  potem pa so jima stražniki nataknili  

preveze čez oči in ju prisil ili ,  da sta pokleknila in po ložila glavo na tnalo.  

Najprej  eden in nato še drugi.  Je bilo tako?   

 

Drvar (odsotno):  Natančno tako  je bilo,  kot si rekel.  

 

Rabelj:  Nato si stopil k prvemu, se široko razkoračil, kot sem ti pokazal,  

pomeril , močno zamahnil in odsekal,  kar je bilo treba odsekati. Potem pa 

si ves postopek ponovil še pri drugem. Množica je kriča la od navdušenja, 

glava pa je padla v košaro … Jezus Kristus, saj menda nisi pozabil 

nastaviti košare?  

 

Drvar:  Nisem. 

 

Rabelj:  Uh, kako sem se prestrašil. To bi  bila nerodna reč. Sam sem 

videl, kako se je nekoč nekemu rablju -začetniku primerilo, da je pozabil 

na košaro. In ko jo je odsekal , se je glava zakotalila po odru in padla z 

njega med l judmi. Nastal je vik in krik, dame so kričale,  nekaj paglavcev 

pa si jo je pričelo brcati sem in  tja.  Sila sitna zadeva … Morali so 

poklicati vojsko, da je naredila red. No, glave pa kljub vsemu niso več 

našli. Si  predstavljaš to sramoto za rablja? Izgubiti odsekano glavo! …  
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Torej praviš,  da si  naredil vse tako, kot sem ti  naročil?  

 

Drvar:  Ja.  

 

Rabelj:  Ja kaj pa je potem narobe?  

 

Drvar:  Kaj je narobe? Še vprašaš,  kaj je  narobe? O, ti ,  ti  zver! Gnusiš se 

mi! In preklet bodi,  da si me zvlekel v vse to  …  

 

Rabelj:  Kolikor se spominjam ,  te ni bilo treba preveč nagovarjati, ko si  

slišal za deset srebrnikov.  

 

Drvar  (izvleče mošnjo in iztrese iz nje novce s takšno ihto, da se ra zletijo 

na vse strani): Tu imaš svoj krvavi denar,  jaz ga nočem!  

 

Rabelj:  Kaj se zdaj kujaš,  denar je denar in ta je prav tako pošteno 

zaslužen kot vsak drugi. Saj sem te opozoril , kako je  …  Res ni preveč 

lepo, naporno pa tudi ne .  

 

Drvar:  Ti si  navadna pošast! Morilec! Kako moreš početi dan za dnem 

vse te grozote?!  

 

Rabelj:  Pa že raje tu in tam odščipnem kakšno glavico z vratu in ubijem 

kak mrčes kot pa da  ubijam sam sebe z delom v hosti ,  kot počneš ti.  (Mu 

pokaže dlani.) Poglej! Krvave žulje sem dobil na obeh rokah, bolijo me 

hrbet, ramena, vrat , v sencih mi kljuva,  izmučen sem kot pes, zaslužil pa 

nisem nit i za pošteno večerjo!  

 

Drvar:  Jaz sem raje izmučen, lačen in žejen, samo da imam čisto vest .     

 

Rabelj:  Larifari , čista vest  je precenjena!    

 

Drvar:  Zate morda, ti  izmeček! Srh me spreletava, ko te gledam, surovina 

brezčutna!  

 

Rabelj:  Tiho ,  lubadar! Misliš, da si kaj  boljši od mene? Navaden bedak 

si. Niče, ki  gara za druge, njegovi otroci pa stradajo.  

 

Drvar (pograbi svojo sekiro in vstane) :  Grem. Ne morem več sedeti s tabo 

za isto mizo. Naj se Bog usmili tvoje duše, nesrečnik!  

 

Rabelj:  Ha ,  ha, ha, ne skrbi za mojo dušo, ampak za svoj trebuh. Da se ti  

ne zaredijo pajki v njem, drvarček!   

 

Drvar odide iz krčme.  
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Krčmar  (za njim):  Peter, ej, Peter! Kdo bo pa plačal?  

 

Drvar  (že na vratih):  Daj na račun, ti  pijavka nenasitna!  

 

 

6. PRIZOR 

 

Rabelj obsedi  sam za mizo.  

 

Rabelj  (prime svojo sekiro in jo s prstom nežno poboža po rezilu ,  kovinski  

zvok):  Kako si, sekirica moja ,  si me kaj pogrešala? Ja, ja, ljubica, saj  

greva domov, da sperem s tebe to umazanijo. In nabrusil te bom tudi, da 

boš ostra kot  britev! Še z oljem te namažem, da se boš lepo svetila, kot se 

za rabljevo sekiro spodobi … (Vstane in pestujoč sekiro odide iz krčme.)  

 

Krčmar  (ga gleda in po svoji navadi modruje sam zase) :  Ja, ja, tako je na 

svetu. Vsak misli, da je tuji kruh mehkejši. A za kar si  poklican, si  

poklican, iz svoje kože ne moreš. Hvala  bogu, da sem krčmar …  

 

Eden od gostov:  Ej, Jošt, kaj sta pa imela ta dva?  

 

Krčmar:  Kdo bi vedel.  Pijanca pač!  (Pobira razsute srebrnike, ki so 

ostali  na mizi.)  

       

Gost (ga zvedavo opazuje): Ti krvniki pa kar dobro služijo, kaj?   

 

Krčmar  (se nasmehne): Veš kako je:  rabelj služi,  krčmar zasluži!  

 

Drugi gost:  Daj še en liter vina, Jošt!  

 

Krčmar:  Že  prihaja!  

 

 

K o n e c 


