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El dia dels Sants Innocents, els nens i nenes estan contents.
El Patge Faruk fa l‘arribada, anunciant ja la Cavalcada.

Acompanyat d’altres patges, saluda i dóna missatges.
El llibre negre ha ensenyat, als que no han fet bondat.

Els infants fan llista de joguines, pilotes, bicicletes o nines,
però també volen novetats: mòbils, tauletes i iPads.

Per a saber en quin llibre estan, Ràdio Igualada van escoltant. El
Patge Faruk retreu les malifetes, però també lloa les coses ben fetes.

El dia de Cap d’Any, porten les cartes amb afany. Al Patge
Faruk les lliuren a mans, juntament amb pares i germans.

El bon Faruk els ha escoltat i a més d‘un ha amonestat.
Els ha donat unes bosses, globus i xocolatines gustoses.

Arriba, per fi, la màgica nit, que esperen amb delit.
És el dia que les autoritats, al passeig, reben els tres Mags.

Allà lluny es veu l’estrella. Quina cosa més bonica i bella!
Davant hi va la motoritzada, sorollosa i ornamentada.

Tocat amb alegre ritme, del Patge Faruk sona l’ himne. Ara,
passa el blanc Rei Melcior, amb la seva vistosa corona d’or.

Després, ve el ros Rei Gaspar, que no para de saludar. I el Rei
Baltasar, negre i generós, es mostra amb tothom afectuós.

El Patge Faruk i el seu seguici, comencen a exercir el seu ofici.
Amb lleugeres cames, s’enfilen per les escales.

A casa la canalla els espera amb molta il·lusió i fal·lera.
Contents i ja sense por, veuen que no els porten carbó.

Per a ells, és un esdeveniment. Obren els paquets ràpidament,
davant dels patges que han portat, les joguines que han demanat.

Abans de dir adéu a Igualada, Majestats, si us plau,
deixeu sota cada teulada, paquets de salut, feina i pau!

La centenària cavalcada, per la Generalitat premiada, és una
festa d’Interès Cultural, que a Catalunya, no té igual!

