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Bingo
Popular americana
Lletra: Xesco Boix

18. BINGO

18. Bingo

Música: Pop. americana
Lletra: Xesco Boix

Música: Pop. americana
Lletra: Xesco Boix
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Un bon pagés tenia un gos
i Bingo era el seu nom
be, i, en, ge, o,
be, i, en, ge, o,
be, i, en, ge, o,
i Bingo era el seu nom

Després de la primera vegada es canta omitint les lletres O, G, N, I i B
al mateix temps que substituim la lletra per un picament de mans

(Nero, 1975:56
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