GLOSES I POEMES DE BONA I MALA LLET
Un relat de: Cavaller de Moncaira
MENYSPREUAR EL CAVALLER
"Dedicat a un mateix"
Menyspreua el cavaller
vil criat foraster.
Me tens per coïó
i faries potser millor
de marxar a l'estranger.
SOM DE FORNALUTX I NO VAIG FLUIX
Estimada, jo som de Fornalutx
i visc per Ciutat.
De berenar bé no m'afluix
i tampoc d'un bon aguiat.
SER O NO SER
" Pensant en Shespeare"
Estimar no és agradar.
Estimar és soportar
menudències i menyspreu
sovint a molt baix preu.
Ser o no ser
aquesta és la questió,
i encara hi ha qui me pren per coïó.
tenc clar el que vull ser.
Que faig o deix per fer
no li importa a cap mortal.
Ara jo diré i si puc publicaré
el que a mi em convé
i al que això no agradi: Portal!
JO XERR CLAR
" A tots els qui neguen obstinadament les evidències"
Mallorca no és Catalunya!
Catalunya no és Mallorca!!
Tampoc és Espanya;
per ara forma part d'Espanya
igual que part hi forma Catalunya.
A cadascu el que li pertoca.
Jo xerr clar
doncs català,
Som d'aqui
i em sent mallorqui.
Diuen que mallorquins no som catalans
jo dic però que som germans.
AQUELLA DONA PUNYETERA.
De res ella me coneixia
i tampoc jo a ella.
Mai li havia fet cap moixonia
i aquella dona punyetera
deia que era un palpanines.
Quines coses més fines
deia aquella revelera.
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Jo pens que la senyora volia
la palpaassin a ella.
Sempre hi ha qui vol tenir sa raó
per això li feis es feix.
Potser el cavaller sigui vell i lleig
però no és coïó.
QUAN LA BORSA SÓNA.
La borsa sóna i sempre sonarà
Mentre diners hi haurà
el siurell també sonarà.
Quan no hi hagi diners
amb la borsa buida
i ningu que la cuida,
el siurell ja no sonarà.
NI PETITA NI TORTA
Senyores no importa
me tengueu sa porta.
Sou ben mones
però no vos demanaré almoïnes,
ara no me prengueu per coïó
que no la tenc petita ni torta.
AMOR I PROCREACIÓ
No renuncii a s'amor
i manco a sa procreació.
No és excusa s'edat
per umplir un forat.
COMIAT
No cal m'envieu a dida
no pens quedar-me de per vida.
Fins ara he cregut en vostra amistat
però anava molt equivocat.
Sols amb mi heu jugat.
EN LA MORT DEL GLOSADOR AGERMANAT
" Dedicat a Vicent Terrassa Umnert alies Pere-Gil
mort a Ciutat de Mallorca el desembre de 2003
el " Cónsol de Sóller" a la capital balear "
Mirant el Cel
i qui sap si l'Estel
a una clinica mallorquina
Pere-Gil un bon solleric
d'arrels esporlarines i pollencines
nascut ell Vicent Terrassa Umbert
un dissabte de desembre es despedi
per sempre dels seus amics.
Era un home obert
i fou de tertulies bon organitzador.
Esdevingut els anys de la transició
un excel.lent glosador
feu avençar la glosa mallorquina
de literariament pobra a rica i fina.
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Adéu colega estimat.
Ohj tu el glosador agermanat !
Els que som de la Vall del Taronger
i d'altres llocs també
no portarem potser dol
com era la teva voluntat,
més tendrem present el nostre cónsol
i el seu amatent consolat.
SA VOSTRA OPINIÓ
Si me preniu per coïó
serà sa vostra opinió
que jo som un senyor
que té educació
i li agrada fer l'amor
a qualsevol hora
amb una senyora.
Crec que això Senyor
és ell molt millor
que no sa masturbació.
NO SÓC SORD
" Dedicat als qui criden a la bustia de veu del telefon"
No sóc sord
en primer lloc
i benastre tampoc
No vos puc fer compliment,
ara essent home inteligent
jo vos demanaria principalment
el xerrar aqui pausadament.
GUINYOL I PINYOL
Jo no me tenc per un guinyol
i manco per un ca
jo no som cap betzol.
De tant en tant m'agrada pegar
el que es diu un bon pinyol
a una senyora està clar
i si és maca millor.
Qui ho considera pecat,
perdoni si jo l'he agraviat
però crec que errat va
i perd es temps i sa llevor.
CASES SANTES
" Dedicada a tots els qui a Mallorca foren clients de BoYDinamic i altres llocs dits de
perdició."
Al carrer dedicat a un marqués
o sigui amb llinatge aristocratic
hi havia una casa "santa"
que's trobava a una primera planta.
Els senyors allà no si feien ric
més aviat era tot lo contrari,.
però si volien calmar es canari
i espassar-se sa boixera,
tenint sempre plena sa cartera,
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una "senyora" podieu trobar
i per descomptat pagar.
PARELLES DE FET
Dedicada al qui era Batle de Sóller el 2011amb motiu de l'aprovació d'un Registre
de parelles de fet incloïnt les persones d'un mateix sexe.
Magnific Senyor:
Potser me considerau un poc pardal
ara jo vos tenc a dir distingit senyor
que servidor no vos té per cap coïó
i com jo sou persona formal.
Aixi que m'he convençud
quan precisament he sabut
que socialistes i nacionalistes.
talvolta per fardar de progressistes,
havieu aprovat el registre municipal
de les parelles "anormals".
Jo, senyor, he pensat
no que estiguessiu gat,
no sigui cosa m'envieu al jutjat
però si una mica begut
n'estic un poc convençud.
Perdonu si vos he ofés.
aquesta no és estada ma intenció
sino sa particular opinió
del nét d'un senyor pagés.

EL COR MAI MENT
El cor, ell mai ment
encara el cap estigui absent,
jo tenc sempre ben present
que sagrat és el sentiment.
M'HE MIRAT AL MIRALL
" A les dones,noies,al-lotes a les que no agradaré mai".
Si diuen que vell jo som per poder-me casar
de jovenet jo no pretenc
però per homo jo me tenc
i sé cert que ho puc demostrar.
Si diuen que jo som lleig
i amb lletja només me puc colgar
o l'he de pagar,
m'he mirat a un mirall
i la cara tenia com un gra d'all.
M'he dit a mi mateix:
Serà que no hi veig ?
O és que els passa lo mateix?

" PODEMOS"
Als simpatitzants del nou partit de moda del segle XXI.
En xerra tota Espanya
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i qualsevol ocasió,
proclamant combatre sa corrupció.
aprofiten per sa ràdio i sa televisió
ells, el donar branca i canya.
No es cansen cada pic
repetir que toca al ric
pagar més imposts
i que els diners de sobres
s'han de repartir entre els pobres.

Els diuen " Podemos",
jo pens ells tenen uns bons oremos,
Van de llests per la vida
dient que enviaràn a dida
a politics de tota casta
i per descomptat al govern.
Si seguim entabanats
i no els deiem: Ja basta !
segur mos duràn a l'infern
si pujen al poder
i se converteixen en govern.
RECORDANT MU MARE.
" Dedicat a Rosa Bisbal Alberti -1897-1979- " Na Rosa de Ca'n Nyirvi" ma mare
en el XXV Aniversari de la seva mort. Fornalutx Mallorca 20 febrer del 2004".
Nascuda un mes de febrer
i morta un altre febrer,
fores una dona competenta,
bona cristiana.feèl i diligentaAmb els externs prou liberal,
a casa més aviat conservadora,
essent de la Familia estimadora.
Per jo tu éres molt especial
i vint-i-cinc anys després encara
ho continues essent, oh recordada mareMolt m'estimares!
Molt me cuidares!
El mateix que per mon pare,
sapigues,estimada mare,
que en mon cor sempre estareu
i en ell sempre romandreu.
CONFESSIÓ
Jo no som arquitecte,ni misser ni enginyer.
a cap universitat carrera he estudiat;
en català,francès i foraster
sé xerrar,llegir i escriure,
llegesc també italià i portugués
i entenc cualque mot de llati i anglés,
però abans tot visc i deix viure.
D'Estada a Aragó és el cognom
i a Mallorca antic és el meu llinatge.
Per onze generacions i més l'avantpassat
tengué cura de la seva heretat
i traspassar-la en consequència
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a la seva descendència.
Jo som el que som
i no pretenc ser res
en aquest absurd món.
No pretenc titol de rei,duc o marquès
Venc simplement del la mà major,
fill d'algo, descendent de casa de senyorSom un pobre i gran pecador
que a la seva avior ret homenatge
i a Déu i als germans demana perdó.
ELS SET PECATS CAPITAL.
De tots els grans i petits vicis
la paresa n'és la mare principal.
L'enveja és bessona de l'avaricia
i per un malintés confonem orgull amb soberbia.
Gola i luxuria plegades poden anar
i la mentida fer als sis, setena companyia.

QUAN JO MORI
Quan servidor mori i no sigui això per ara
vull en terra de Mallorca ser enterrat
dintre el vas dels meus avantpassats
juntament amb mon pare i mu mare
enmortallat amb l'hàbit de Cavaller Sepulcrista
i girant cap a la capella la vista.
Deman al qui davant ma sepultura passarà
que guardi, respectuós, un minut de silenci
i si en Déu i l'Església ell creu
que no li sapiga greu
un pare-nostre per la meva ànima resar
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