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Un ianqui baixa a la ciutat
cavalcant sobre un poni,
porta una ploma en el barret
icrida "macarroni!!"
ianqui sigues bon minyó,
ianqui, sigues ianqui,
ianqui sigues elegant
i amb les dones, galant.
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Ens col·loquem en dues fileres encarades i cantem tot picant de mans. El ianqui, que és
el primer d'una filera, (òbviament porta un barret) passa pel mig tot saltant i ballant.
Quan diu porta una ploma en el barret, se'l treu i l'agita. Quan diu: i crida "macarroni!"
el llença a l'aire i l'enxampa al vol.
A la tornada: Ianqui sigues bon minyó...treu a ballar al primer de l'altra filera i passen
tots dos agafats giravoltant. Es van a col·locar al final de la filera.
Cada vegada canvia el ianqui, que sempre és el que queda primer de la filera, fins que ha
passat tothom.
Si som una colla gran podem fer sortir dos ianquis cada cop.
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