Estimades nenes i estimats nens,
Som Melcior, Gaspar i Baltasar, Ses Majestats els Reis de l´Orient, i aquesta vegada
som nosaltres els qui t’escrivim. Ja sabem que no és l’habitual, però és que aquest any
tot és diferent amb la Covid!
Els últims mesos han estat difícils per a tu i els teus amics i amigues però et volem dir que ho
has fet molt bé, has ajudat a protegir els avis i les àvies i les persones malaltes, quedant-te a
casa quan t´ho han demanat, portant la mascareta, rentant-te molt les mans i mantenint la
distància. T’has portat molt bé i t’ho volem agrair portant-te més màgia que mai!
Per evitar contagis i per no posar-nos malalts nosaltres ni vosaltres, aquesta vegada la Cavalcada del dia 5 serà diferent, ja saps que hem de mantenir les distàncies. Però això no vol dir que no
vindrem a casa teva. Ho farem com cada any, de puntetes i sense despertar-te i amb més il·lusió
que mai!
L’alcalde ens ha conﬁrmat que som servei essencial i que no patim pel toc de queda nocturn,
que tenim permís per entrar a Cervera i anar a totes les cases!
Si no has pogut portar la carta al Patge Karim no pateixis, som reis antics però ens hem
modernitzat i ara podem rebre la teva carta directament per Internet.
Entra a https://gen.cat/cartareis i escriu directament el que ens vols demanar o adjunta la
foto de la carta que tens preparada.
Si tots ens cuidem i cuidem les persones que estimem ben aviat ens podrem tornar a abraçar,
somriure sense mascareta i fer tot allò que durant aquest any no hem pogut fer.
Una abraçada màgica ben forta i tanqueu els ulls i somieu amb una rialla a la boca...
Sigueu molt feliços!
Ses Majestats els Reis d´Orient

Melcior Gpar Baltar

