
Mestre Gelabert *

Açò vol dir que era un mestre sabater que era de nom Gelabert. Tenia per mosso

un al·lotet viu com una espira de foc i bon al·lot com es pa.

Si es mestre tenia qualque encàrrec a fer, sempre hi enviava es mosso, i molta

gent,  com el veia tan guapo i tan viu que de tot  sabia donar es net i  ho duia tot  tan

espigolat, li donaven una peça per beure. Però ell no hi anava, de beure, i estojava ben

estojadetes totes ses peces que li donaven.

Un dia es va arribar a veure a tenir una pesseta. I què fa ell? La va baratar amb una

de plata, i ja li pareixia que era ben ric.

—On l'hauria d'amagar —pensava ell— perquè no me la prenguin? Ja ho sé; la

posaré dins un forat de paret de dins s'hort de cas mestre.

Així ho va fer. Se'n va dins s'hort i la va amagar dins un forat. Però no tenia altre

pensament  que sa  pesseta,  i  a  cada instant,  hala  dins  s'hort,  amb excuses d'anar  a

s'excusat, i de puntetes arribava as forat a veure sa pesseta. Just de poder-la veure ja

estava content.

Tant d'anar dins s'hort va arribar a fer feruma, i es mestre, una vegada, el segueix

per veure on anava, li  afina es niu i, sense dir res, quan ell  no hi era, hi anà i l'hi va

prendre.

Des cap d'una estona, es mosset, deng-deng, hala dins s'hort a veure sa pesseta!

Bada dins es forat i no la veu.

—Qui haurà estat que me l'ha presa? —pensava—. Bé, no pot esser altre que

mestre Gelabert, però jo el catxaré.

Sense  fer  res  coneixedor  i  com  si  no  se  n'hagués  entemut,  se'n  torna  a  sa

banqueta i venga a cosir, però es temps que cosia cantava:

Jo tenc una pesseta dins un forat

i una altra per posar-hi.

Jo tenc una pesseta dins un forat

i una altra per posar-hi.

Quan sa mestressa, que sabia es pas, va sentir lo que es mosso cantava, va cridar

mestre Gelabert i li va dir:

—Que no ho sents, què canta es mosso? Conta que encara en té una altra, de

pesseta, i prest anirà a posar-la dins es forat; i si veu que li  hem presa s'altra, no hi ha por

que la deixi. Per açò convé que l'hi tornis, i quan les hi tendrà totes dues, les hi prendrem. 



Mestre Gelabert tornà sa pesseta dins es forat, i prest es mosset hi va, l'agafa i se

l'afica dins sa butxaca. Ben content se'n torna a sa baqueta, i fent feina es  posa a cantar:

Mestre Gelabert,

qui tot ho vol tot  ho perd.

Mestre Gelabert,

qui tot  ho vol tot ho perd.

Com es mestre i sa mestressa el van sentir, ja van veure la feta, i van romandre

ben enganats. S'ambició els va perdre. No és bo esser massa golafres.

*  Rondalla recopilada per Andreu Ferrer Ginard dins el llibre  Rondaies de Menorca (2),

publicat per Edicions Nura (1984). Li va contar en Joan Titó Gomila Villalonga, des Migjorn

Gran.


