Arribat el moment de fer la carta
Ara ens toca saber triar
Si demanéssim tot el que ens agrada
Els camells es podrien lesionar.

La cua és plena de nens i nenes
Ai, quins nervis! Què em diran?
Sort en tenim dels patges
Que a tots ens tenen ben cuidats.

Tot l’any esperant la seva visita
Ara el Patge Faruk ha arribat.
I assegut a la seva gran cadira
Amb tots nosaltres parlarà.

Els seus ajudants li porten els llibres
Segur, segur, que jo estaré al blanc.
Els nens que estan al llibre negre
Són els que no han estat bons el darrer any.

Ara els dies sembla que no passen
Són els dies en què els nens més creiem.
Perquè sabem que els reis encara ens miren
I al llibre negre ens apunten si ens portem malament.

Arribat el dia a la fi tot comença!
I amb ell les primeres visites.
Els avis, qui més històries coneixen
Als patges totes les nostres expliquen.

Els camells acaben el llarg viatge.
Els patges fan la visita a l’hospital.
Els paquets en camions es carreguen
Cap nen quedarà sense regal!

Corre, mama! Corre, papa! Què ja vénen!
I crec que veig l’estel arribant.
No trobareu pas cap nen ni cap nena
Que avui s’arrisqui a arribar tard.

L’estel és el primer i anuncia
L’arribada de Ses Majestats
Entre caramels, joia i alegria
Sóc molt feliç veient-los passar.

Dels reis mags el més gran i savi és:
Melcior amb la barba blanca saludant.
D’or lluent la seva capsa està plena
I ens il·lumina el seu gran Sol brillant.

El rei Gaspar és el segon que arriba.
Tots els planetes giren al voltant.
Més jove, també sap molt de la vida
I l’encens és el seu bonic regal.

Ara Baltasar aixeca els braços.
És jove, elegant i de negra pell.
Darrere seu la lluna plena il·lumina
Ple de mirra fins dalt el seu cistell.

Ara veig la brillant caravana
Tot és màgia al meu voltant.
Ses Majestats que tot ho saben.
Els meus regals als patges diran.

I què fan amb les escales?
Jo era molt petita l’any passat.
No recordo per què les necessiten
Deuen ser per pujar o per baixar?

De camí cap a casa ho recordo
Són per arribar als pisos de dalt!
Jo que visc en un tercer primera,
Si no fos així no tindria regals!

Corre, papa! Corre, mama!
Que a casa arribaran!
Hi hem de ser abans que passin
O els meus paquets no em deixaran.

Ajudant els reis els patges treballen
Portant els paquets amunt i avall.
Fan un gran esforç, però es mantenen,
Sempre contents i molt animats.

Ràpid, germaneta, que ja venen!
Estic segura que a la porta han trucat.
Deuen ser els patges que ja arriben.
Espero que res no s’hagin oblidat.

És tot el que havia demanat!
Amb la seva màgia mai s’equivoquen.
La mama i el papa sempre els ofereixen
Perquè es recuperin una mica de menjar.

La nit més bonica dels nens acaba.
Però només fins al proper any.
Si torno a ser una bona nena.
Sé que els reis sempre tornaran.
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