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Xumba xumba xumba
perery xumba perery xumba.
Xumba xumba xumba
perery xumba perery fa!
Pery fa! Pery fa! Pery fa, fa, fa, fa.
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Aquesta és una dansa de camí.
Col·loqueu-vos en fileres de tres, de quatre...,
A: camineu endavant al ritme de la cançó, tot
remarcant els "Xum"
B: "Pery fa! feu una passa ampla cap a la dreta
"Pery fa! feu una passa ampla cap a l'esquerra
C: a cada "fa" una passa cap enrera.
En els camins més petits i difícils us podeu posar en fila índia i agafats
per la cintura o les espatlles. Podeu fer-ho caminant o saltant, amb més
o meyns pressa.
Potser no en fareu tanta via, però de riure, riureu!

(Danses, 1972:42
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