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Xiquetes i xiquets d’Alcoi,
heu vist l’estrela a la muntanya?
Ja estan ací, descansant,
Ses Majestats Reials,
Melcior, Gaspar i Baltasar.

De camí cap ací han observat
alguns dolors de la humanitat,
per això vénen enguany 
carregats d’empatia, compassió i humilitat.

Ells diuen que ens fa falta
aprendre a respectar
el diferent que tenim a l’aula,
i que pateix assetjament escolar.

Però també diuen que grans i menuts
cal que estimem a qui pensa diferent,
donar càlida abraçada a l’acollida
i mantenir la germanor del poble, sempre present.

I ara, submergiu-vos en el soroll dels tabalets
i en la música de dolçaines i les danses dels pastorets,
que ja estan al campament
els nostres Reis d’Orient.
 
I no patiu que amb molt bones voluntats
i amb l’ajuda dels patges reials
també porten molts paquets
amb joguets, llibres i molts altres regals.

Porten també un bon carregament
de mòbils, tablets i consoles
però, atents, feu un bon ús d’ells
i seguiu, sempre, la guia de pares, mares i docents.

Així mateix, porten cuinetes i nines per a xiquets
I cotxes i trencaclosques per a xiquetes també.
Volen que jugueu junts i indistintament
Amb pilota, avió, peluix i bebé.

Això vos permet aprendre
a través del joc molts papers
aquells inventats i divertits
altres de reals i necessaris, però igualment emotius.

També volen que sigueu savis
que cuideu dels animals i també del medi ambient.
Contacteu sense por amb la natura
i respireu l’aire pur de valent.

Així que ja ho sabeu,
oloreu amb l’alegria màgica este moment.
Esta nit, enceses ja les torxes del campament
i demà de vesprada, a les sis, la felicitat de cada innocent.

I mai, mai no renuncieu
a plorar, respirar i riure,
a l’abraçada d’un estimat
i al contacte de la pell amb pell.

Amb vosaltres, de tot cor, els tres Mags de l’Orient.


