Sóc el Carnestoltes,
el rei dels poca-soltes.
Avui ens hem reunit per decidir
si em quedaré o marxaré.
Escoltareu coses bones i divertides
i d’altres dolentes i avorrides.
Ja veurem que passarà al final
i espero que valoreu que tot ha estat genial.
I si m’he d’anar, l’any que ve tornaré
i junts ens prendrem un té.
No ens agrada que acabi el Carnaval
perquè els dies els passarem fatal.
No hem fet cas a les mestres
i hem gaudit de les seves festes.
Les normes que ens ha dit
totes les hem complit.
Per últim ens hem disfressat
i és el que més ens ha agradat.
Volem que el nostre Rei es quedi.
Només amb ell hi ha realment diversió
quan no hi és no hi ha animació.
No volem que ell se’n vagi
ja que necessitem que l’alegria no calli.
Si se’n va als estudis tornarem
i menys “xuxes” menjarem.
Queda’t, si us plau,
sense tu hi ha massa pau
Volem que es quedi el rei Carnestoltes,
que a tot li dona mil voltes.
Amb ell podem jugar i festejar
i divertir-nos sense parar.

Per un moment hem deixat de treballar
i hem pogut cantar i ballar.
Això no s’ha d’acabar mai
perquè aquesta festa és molt “guai”.
El Carnestoltes és molt avorrit
i res del que fa és divertit.
Moltes ordres ens ha deixat
però cap d’aquestes ens ha agradat.
i això bastant ens ha empipat.
Al final de tot vam anar disfressats
i ara tots estem molt cansats.
Ja n’hi ha prou de tanta festa,
que no hi ha qui aguanti tanta gresca!
Tornem a la rutina
que aquesta és més dolça que una mandarina.
El Carnestoltes, el rei dels poca-soltes,
ens fa donar moltes voltes,
per aquí i per allà,
si us plau, ves-te’n ja!
Ja està bé de tanta festa,
tant soroll ens molesta.
Tres ordres absurdes ens has deixat,
anar amb una sabata de cada ens ha molestat
perquè anàvem molt desequilibrats,
anar amb roba esportiva
no va ser gens divertida,
anar amb roba elegant...
no n’hi ha res més estressant!
El Carnestoltes no només és avorrit
sinó que a més pensem que és un perill.
Volem que s’acabi el carnaval
ja que és pitjor que fer-se un tall.
I és que amb una setmana en que tot s’hi val
hem acabat prou cremats.

Les vostres raons hem escoltat,
jurat i jutge hem deliberat
i entre tots hem decidit
que has de marxar lluny d’aquí.
Tens alguna cosa a dir?
Que jo, rei Carnestoltes, marxaré
però l’any que ve tornaré.
El meu testament us deixaré
i a través dels meus ajudants llegiré.
A les nenes i nenes de P-3
que s’entretenen fent tot tipus de coses durant el mes
i que són els més petits i divertits:
ja se us ha acabat l’hora de fer gresca
i ara ordeno que s’acabi la festa.
Als nens i nenes de P4 uns consells us donaré
i ara us els explicaré:
Al menjador no piqueu amb les olles
perquè sinó no menjareu molles.
Si crideu de tant en tant
sense joguines us deixaran.
Feu-li cas a la professora
i feu-li contínuament la bola.
Als nens i nenes de P-5
els demano que deixin de jugar,
ara els toca estudiar i treballar
ja que per primer us heu d’acostumar.
Jo, el rei Carnestoltes,
aconsello als nens i nenes de primer
que moltes festes heu de fer,
però a l’hora d’estudiar
us haureu d’esforçar,
cada dia una mica haureu de repassar
per a l’examen poder aprovar.

I a més d’estudiar,
amb els vostres padrins us haureu de comportar.
Als nens i nenes de segon
els agrada molt cantar
i sobretot estudiar.
Cada un té un estoig
perquè jo em torni boig.
Com el Carnestoltes que sóc un consell us donaré:
llegir cada dia
perquè la vida sigui més divertida.
Als vostres professors els agrada molt ballar
però ara els toca tornar a ensenyar.
Alumnes de tercer,
escolteu bé el meu testament.
Vosaltres, que moltes cares heu pintat
dels que de les meves ordres s’han oblidat,
tindreu un tracte molt especial.
Ara noves classes començareu
i més mates aprendreu.
Unes proves molt importants fareu
i us desitjo que les aproveu.
Al nou pati cantareu
i escalant sempre estareu.
Nens i nenes de quart, un consell us vull donar:
estudieu, ja que a cinquè passareu
i allà moltes coses veureu,
però us caldrà moderar la veu
si realment voleu
començar amb bon peu.
Als alumnes de cinquè us recomano
que sigueu espavilats
perquè sinó caureu
en la trampa del professorat;
també que sigueu bons estudiants

per fer bé les activitats
i passar a sisè sense cap dificultat.
Els nois i noies de sisè
a l’institut us haureu de portar molt bé.
De l’escola marxareu
i ben fort haureu de dir adéu,
en un altre edifici estareu
i uns nous estudis començareu.
L’any que ve us haureu de conscienciar
ja que moltes feines haureu de completar.
Als professors recomano que sigueu divertits
perquè sinó els nens petits estaran avorrits.
Tot i que el carnaval s’ha acabat,
molts deures no hauríeu de posar.
Us estalviareu de corregir
i els vostres alumnes podran gaudir.
A l’Àngel, que és més dur que el gel
i per això aguanta tan bé el fred,
i a la Lourdes, que en tot moment va divina treballant
i sempre vesteix molt elegant,
els recomano que oblidin tot el que ha passat
si a la normalitat volen tornar.
Aquest any els pares i mares m’han alegrat,
per això, he decidit fer un tràiler animat.
Treballant i ajudant sempre estaran
i amb un somriure us rebran.
Al projecte del cinema i al musical s’han esforçat
i els petons dels nens s’han guanyat.
Tan bé fan la feina el personal de neteja
que quan entro al lavabo em fa enveja.
Quan arribem a l’escola a les nou,
miri per on miri, tot sembla nou.
Com que treballeu tan bé

de regal us donaré un cafè.
L’escola agraïda està de que treballeu tant
i espero que continuï així el següent any.
Pels monitors de menjador
que cada dia són millors
us deixo un petit encàrrec:
cuideu de la canalla molt bé,
ja que tota la canalla ben s’ho mereix.
I les cuineres, aneu en compte,
perquè us he canviat el vostre barret de cuina
per una bonica barretina.
Fins aquí el meu testament de Carnaval
d’aquest any que se m’ha passat volant,
Aquest és el final del Carnestoltes
que donarà moltes més voltes.
Recordeu cuidar molt bé de l’escola
i que el meu record duri per sempre.
El Carnestoltes ha marxat
i la Quaresma ens ha portat.
Els infants les seves cames trauran
i així regals obtindran.
El testament del rei Carnestoltes hem llegit
i ara a les aules podeu tornar tranquils.
Dels nostres ulls llàgrimes sortiran,
però no patiu, que l’any que ve tornarà
i més diversió i alegria ens portarà.

