Pohádka o Smoldovi Pacholdovi
L.P. 20 kilo 8 fachčil ve štatlu Lojza Jelen. Makal v Zetoru, za těžký háky tahal
škopky kámošům, aby měli co na chálku a neměli prázdný cemry.
Jeho koc - Irénka Pacholíčková, povoláním masérka, fachčila po večerech v báru
"Jeskyně" v jednom sklepě na Čáře. Hokna u tyče ju bavila a krupice za ňu dostala balík.
Společně se starým Lojzou Jelenem živili synka Smoldu, kterýho si uhnala už jako
nezletilá v Jeskyni na brigádě. Sčuchla se tam tenkrát s týpkem tmavší pleti a nevalné
pověsti. Smolda to po něm vše zdědil.
Lojza Jelen měl Irénku rád, i když dobře gómal, že není sám. Irénka často přitáhla
ze šichty prsten nebo řetěz celé z goldny, a proto mu kámoši u škopku začali hókat
"Zlatej Paroháč". A že ty jeho zlatý parohy byly na stokrát rozvětvený, to věděli ve štatlu
všeci.
Smolda byl týpek pro kriminál. Řízek to byl skoro 90 kil, ale v palici duto. Kašlal
na bódu, v žákyně samý áčko, vízo samá kula. Gómal tak akorát škopkovat a hulit.
Pařmen to byl suprové.
Jednó mu dali ve škole déchnót a hned kabelovali tatovi - starýmu Jelenovi. Ten se
na Smoldu vážně nakrknul a zavelel domácí basu.
Večer když Jelen sbalil kramle a tradá do hokny na noc, došly za Smoldou
kámošky z Jeskyně. Byly to Mařky Pařmenky, co chodily do báru v Jeskyni po škole na
druhó šichtu a pařily tam s kde kým. Zabušily na futra:
"Smoldo Pacholdo, poď kalit!"
A Smolda že ne. Že má basu. Tak Jeskyňky utřely.
Na druhé deň bušijó zas:
"Smoldo poď, bude pařba!"
A Smolda, jak dlóho nepařil, podlehl a de. Ale co to? Pod schodama čučí starej
Jelen. To byla mlata! Smolda vopuchlé, zadnica modrá a basa hafl delší.
Tédeň si Jeskyňky daly voraz, ale pak zase dolezly a vopruzovaly u futer:
"Smoldo, poď na jedno! Jen jeden škopek vychlemtáme a hned zase půjdeme!"
To už Smolda neustál a chytl rapla. Hókl na ně, že se vohákne, a že teda pali do
Jeskyně.
Teho večera Jelen fachčil daleko a negómal, že je borec fuč.
Jeskyňky zatáhly Smoldu k pípě, že ho nametó a posadí si ho na pekáč. Vocas
Smolda chlemtal a chlemtal a už byl na kašu. Kdyby neměly Švestky šťáru, asi by i
zakalil...
Staré Jelen parohaté fachá v hokně a najednó hóká drát:
"Dobrý večer, tady Policie České Republiky, u telefonu major Majxner (Václav).
Zajistili jsme v baru V Jeskyni podnapilého a nezletilého Smolíčka Pacholíčka a ten byl
převezen na záchytnou stanici v Žabovřeskách"
Doma dostal Smolíček Pacholíček na pamětnou a plakal a plakal, že už to víckrát
neudělá a že Jeskyňkám už nikdy neotevře.
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