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Ui! rentar-se es divertit!
Mira l'aigua, l'aigua, l'aigua
relliscar pel coll i el pit.
Però encara és molt millor
Quan l'aigua, l'aigua, l'aigua
li afegeixes el sabó.
Es renten les foques,
es renten els gats,
es renten els tigres,
lleons i elefants
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