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El papà no vol pas
que jo balli, que jo balli,
el papà no vol pas
que jo balli el contrapàs.
Però si et vols divertir
una polca, una polca,
però si et vols divertir
una polca balla amb mi.
Agafats de la mà
fem les passes, fem les passes,
agafats de la mà
cap aquí i cap allà.
Ara el peu al costat
taló punta, taló punta,
ara el peu al costat
taló punta i s'ha acabat.
Aquesta cançó es pot dansar com una polca
fent taló punta, taló punta, tres passes fent galop
i salt amb els peus junts. En parella,
agafats de les dues mans i canvien el sentit de
marxa després de cada salt.
(Nero, 1975:92
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