Nekega poletnega sončnega dne so se solinarji kot vsak dan pripravljali na
pobiranje soli iz svojih »štabilov« (fondov).

Prijatelja Beppi in Mario sta imela svoja polja eden poleg drugega. Prejšnji
večer sta se ob igranju »briškole« in »more kantade« dogovorila, da bo
poraženec dve uri pomagal zmagovalcu pri pobiranju soli.

Ko je hotel drugi dan Mario odslužiti dolg prijatelju, ni našel svojega« gavera«
(solinarske grablje). V spodnjih prostorih hiše, kjer je imel skladišče za sol in
prostor za orodje je vse premetal, a svojega gavera ni našel.

Odšel je k njemu in se mu opravičil, da mu ne more pomagati, ker mu je nekdo
skril gaver. Beppi mu ni verjel, ker je vedel, da je namazan z vsemi mažami in
med njima je naraščala nejevolja. Skoraj bi se njuno prijateljstvo začelo krhati.
Takrat je k njima pristopil mali Giovanin, ki je bil vsem v solinah znan kot otrok,
ki vse vidi in vse ve. Zraven pa je še en velik »špijon« (toži baba). Povedal jima
je, da so se njuni otroci dopoldan lovili z gaveri ter obmetavali z blatom.

Gianniju se je gaver zataknil v nasip in ko ga je s silo izvlekel, se mu je zlomil.
Ker so se otroci bali priznati, kaj so storili, so ga skrili v »kaponero« (kokošnjak).

Tako sta Beppi in Mario odšla do kaponere in tam res našla gaver. Poklicala sta
svoje otroke, ki so morali ta dan za kazen odnesti gaver k mizarju, z delom pri
mizarju pa odplačati mizarsko delo.

Mario in Beppi sta pobrala sol skupaj tako, da sta si izmenjavala gaver. Ker sta
tekmovala, kdo bo več nabral, sta opravila delo na obeh štabilih kljub enemu
gaveru hitro in dobro.

Zvečer pa sta se družini dobili pri Mariju, kjer so vsi skupaj povečerjali in ob
ognjišču še dolgo v noč klepetali. Otroci so se muzali, saj je bilo obmetavanje z
blatom tako zabavno, da ga še kazen ni mogla zmanjšati.

