OD KOD IME BIVŠE GOSTILNE "AVŽLAK"
I.
Še pred dobrimi petimi leti so ljudje zelo pogosto zahajali v gostilno NA
AVŽLAKU, sedaj pa je gostilna zaprta. Toda njeno ime je še vedno znano
mnogim ljudem. Verjetno pa malokdo ve, kaj pomeni. Napisal bom eno izmed
razlag.
...V starih časih, okrog leta 1800, je potekala pomembna prometna žila iz Trsta
preko Hrušice v Ljubljano in nato naprej na Dunaj. Po tej cesti so prevažali s
konjsko vprego tako imenovani "furmani". Vozniki so se večkrat ustavljali v
gostilni na Avžlaku, kjer so si z vinom zmočili suha grla in napojili živino. Tu
pa je bila tudi nekakšna carina. Avstrijski cestninarji so pobirali cestnino.
Gostilna je bila last države. Pri tej gostilni je bila čez cesto postavljena posebna
zapornica. Dvignili so jo šele potem, ko je voznik plačal cestnino. Ta
zapornica se je nemško imenovala AUS-SCHLUCH. Od tod torej ime Avžlak.
Pozneje pa je bila gostilna še večkrat prodana. Nazadnje sta jo kupili dve
ženski iz Budanj. Po njuni smrti so jo zaprli. Sedaj je hiša last dveh žena.
(1978/79, št. 4)
ROBERT Bajc, 8. r.
II.
...Bila je mirna, z zvezdami osvetljena noč. V krčmi so gorele luči, pili so
žlahtno vince ter bili že v rožicah...
Ne mislite, da govorim o dogodkih zadnjega leta, temveč o dogodkih, ki so se
dogajali pred več kot sto leti. Da, zbrali so se v nekdanji krčmi, kjer se danes
reče NA AVŽLAKU...
...V krčmo pride nov gost, nek furman. Gledali so ga postrani, kmalu pa je bil
še on pijan in pogovarjati se je začel z drugimi. Pogovor je tekel lepo, potem
pa so se začeli zaradi neke stvari prepirati ter drug drugemu pretiti. Ljudje so
se razdelili na dva tabora. In začel se je pretep. Tepli so se z golimi rokami,
brez orožja ter pohištva. Seveda pa ne smemo misliti, da so imeli boksarske
rokavice. Toda neki Janez je vzel nož in z njim zamahnil proti furmanu.
Prevoznik se ni mogel nenadnemu zamahu umakniti in je bil ranjen v roko. Ko
mu je oster nož delal hudo rano, je zavpil: "Au-u-u, žla-a-ak!" O svoji rani je
pripovedoval po svetu in od takrat se reče NA AVŽLAKU.
Če kdo ve še bolj natančno, naj pove. Vsi pa smo si edini, da je bilo za ime
tega kraja usodno vince, ki "po svetu hodi in ljudi moti." (1978/79, št. 4)
BOGDAN Vidmar, 7. r.

III.
Gostilna NA AVŽLAKU je že dalj časa zaprta. V tej gostilni je bilo veliko
prepirov in pretepov, kar je značilno za vsako gostilno.
Neko nedeljo zvečer je bila gostilna nabito polna. Sprva so se med seboj
pogovarjali in razpravljali o raznih perečih dogodkih. Vino se je na veliko
točilo in v krvi vina žejnih ljudi je bilo vedno več alkohola. Čeprav je bilo
zunaj mraz, je postajalo vedno bolj vroče. Glasen govor vinjenih ljudi se je
spreminjal v vse hujše kričanje. Prepir se je kmalu sprevrgel v splošen pretep.
Ker je bilo poslopje slabo, se je zaradi pretepa in kričanja začelo podirati. Na
ljudi je padel strop. V gostilni je bil tudi neki nepriseben človek. V prepričanju,
da je prišlo do močnega potresa, se je pognal skozi zaprto okno. Razbil je šipo
in se zelo porezal. Ko se je z obupom oziral po velikih ranah, je začel
vzklikati: "Av-žlak!"
Zjutraj so se ljudje pod ruševinami prebudili in se začeli reševati izpod njih. Ta
potres pa je terjal tudi smrtno žrtev. Zaradi izkrvavitve je umrl tisti, ki je skočil
skozi okno. Njegove zadnje besede pa so se ohranile do danes v imenu
gostilne. (1978/79, št. 4)
ROBERT Bajc, 8. r.

