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Som, som, som, els cavallers, llers, llers
i el que no digui res no té dret a la fiambrera
i el que digui que no no té dret a alçar el porró.
Atenció, cavallers, la mà dreta entra en acció!
- la mà esquerra
- el peu dret
- el peu esquerre
- ara el cap
- ..........
- tot el cos
Cada part del cos anomenada pica o es belluga.
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