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Ανακύκλωση 
Μην πετάξεις τα χαρτιά 
μην πετάξεις τα κουτιά 
ρίχτα μες το καλαθάκι 
εκεί πέρα στη γωνιά. 

Πέτα και συ, πετώ και γω 
στο καλαθάκι το μικρό 

πέτα και συ, πετώ και γω 
κάνουμε όλοι μας καλό. 

Ανακύκλωση το λένε 
κι απ’ τα άχρηστα όλ’ αυτά 

θε να γίνουνε βιβλία 
και άλλα χρήσιμα πολλά. 

Είναι ζήτημα αρχής 
είναι ζήτημα ζωής 

μάθε το και συ παιδάκι 
πέτα το στο καλαθάκι. 

 

 

 

 



Κάδος μπλε 
Είμ' ο κάδος μπλε 
λατρεύω το γυαλί, 

ταίστε με σακούλα πλαστική 
είμ' ο κάδος μπλέ 

κι ανέλαβα δουλειά, 
τη γη να καθαρίσω απ' τα χαρτιά 

 
Είμαι το χαρτί και θέλω να ακουστεί, 

η χάρτινη η φωνή μου, η λεπτή 
αν μ’ ανακυκλώσεις, δεν θα χρειαστεί,  

ξανά καινούριο δέντρο να κοπεί (πέφτει!!) 
Είμ' ο κάδος μπλε και θέλω για φαί 
χαρτί χαρτί χαρτί χαρτί χαρτί (δις) 

 
Είμαι πλαστικό, πολύ κακό υλικό και θέλω 

ανακύκλωση και γω 
αλλιώς θα σου μολύνω,  

θάλασσα ξηρά και 2.000 χρόνια θα βρωμά 
είμ'ο κάδος μπλε και τρώω πλαστικό για 

γεύμα, πρωινό και βραδινό(δις) 
 

Μπουκάλι απο γυαλί, θα λιώσει στη στιγμή,   



αν μέσα σε καμίνι πεταχτεί 
ενώ αν στοιβαχτεί σε μια χωματερή,  

θα κάνει 1.000 να χαθεί 
 

Είμ' ο κάδος μπλε και θά ‘μαι όλο χαρά 
μπουκάλια αν μου ρίξετε πολλά(δις) 

 
του μετάλλου η τιμή είν'  αρκετά υψηλή, 

γι'αυτό καιπρέπει να ανακυκλωθεί 
είν' ένας θησαυρός που από δω και μπρός 

θ’ αρχίσει να πουλιέται σαν χρυσός. 
 

Είμ' ο κάδος μπλε και θέλω για γλυκό, καρφιά, 
κουτιά από μπύρες και στυλό(δις) 

...όχι φλούδες από μπανάνες σε μένα, όχι,όχι!!!! 

 

 

 



Η σακούλα 
My name is Sakoula των σκουπιδιών 

κι έχω χιλιάδες φίλες ιμιτασιόν, 
κίτρινες, μαύρες και λευκές, 
άλλες ψηλές κι άλλες κοντές. 

Οι περισσότερες χοντρές 
χωρίς κατάθλιψη και στρες. 

 
Μη με περιφρονείς! 

Σου καλύπτω τις ανάγκες. 
Όταν με χρειαστείς 
κάπου θα με βρεις, 
όταν με χρειαστείς 
κάπου θα με βρεις. 
Μη με περιφρονείς, 

είμαι διεθνής! 
 

Είμαι η Σάκου Λίτσα της λαϊκής 
και η ζωή μου όλη διαφανής. 
Έχω ξαδέρφες στο βορρά, 
κάτι κουμπάρες στα νησιά, 
σ' όλον τον κόσμο αδερφές 
χωρίς κατάθλιψη και στρες 

 



Όταν με χρειαστείς 
κάπου θα με βρεις. 
Μη με περιφρονείς, 

είμαι διεθνής! 

 

 

 

 

 

 



Η μπαλάντα των 

σκουπιδιών   
Μια παλιά ψαροκασέλα 

με γοβάκια και ομπρέλα 

τα σκαλάκια στην πλατεία 

τ`ανεβαίνει τρία τρία. 

 

Δυό κασόνες από μπύρες 

και τρείς σόδες κακομοίρες 

περιμένουνε στη στάση 

μήπως γκαζοζέν περάσει. 

 

-Οι παλιοκουρελαρίες ! Παριστάνουν τις κυρίες. 

-Τι κι αν γίναμε σκουπίδια,δεν ξεχνάμε τα 

παιχνίδια. 

-Τρέμουνε το σκουπιδιάρη,μην περάσει και τις 

πάρει 

-Και οι πιο σαχλές απλίκες ίσως γίνουνε αντίκες. 

Μια βαλίτσα χαρτονένια 

μήπως βρέξει έχει έννοια 

κι έχει πιάσει κουβεντούλα 



με μια νάιλον σακούλα. 

 

Δυό γριούλες ανθοστήλες 

εβδομήντα χρόνια φίλες 

συζητάνε για τον πάπα 

με μια τρίφυλλη ντουλάπα. 

 

-Οι παλιοκουρελαρίες ! Παριστάνουν τις κυρίες... 

 

Δύο ραγισμένα βάζα 

ό,τι πρέπει για τα μπάζα 

βλέπουν σαν ξελιγωμένα 

κάτι κρίνα μαραμένα 

 

Οι σκουπιδοντενεκέδες 

προσλαμβάνουνε λακέδες 

τα σκουπίδια περισσεύουν 

τρείς λαλούν και δυό χορεύουν. 

 

-Οι παλιοκουρελαρίες ! Παριστάνουν τις κυρίες 

 

Τα σκουπίδια περισσεύουν 

τρείς λαλούν και δυό χορεύουν. 

 


