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Στη Γη με το που έφτασα και είδα τα σκουπίδια,
ξεκίνησα να προσπαθώ να φέρω αλλαγή.
Με τα σκουπίδια μίλησα και έμαθα πολλά:
"Πως ΔΕΝ είναι για ΠΕΤΑΜΑ! Πως έχουνε καλά!"

        Είπαν, πως άλλο θέλουνε να γίνουν στη ζωή τους,
         άλλο απ΄αυτό που έχουνε ή φέρνουνε μαζί τους.
          Είπαν, πως ονειρεύονται όλα τους να αλλάξουν,
            στο μέλλον να πετάξουνε, όλα πια να τα μάθουν.   
      

«∆εν θέλουµε να ζήσουµε 
πλέον µες στη βρωµιά!
Θέλουµε τα ταξίδια µας 
να είναι µαγικά!»
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Ήταν κάποτε που λέτε, μια φορά και έναν καιρό,
ένας ΠΡΑΣΙΝΟΜΠΑΛΙΤΣΑΣ που είχε πάθος φοβερό.
Ήθελε να μας αλλάξει την καρδιά και το μυαλό,
για να γίνει ο πλανήτης μέρος καταπληκτικό.

Τα σκουπίδια τα δικά του ήταν τόσο μαγικά
που σε μια στιγμή, αμέσως, άλλαζαν την φορεσιά.
Γιατί, μια φορά θυμάμαι όταν έφτασε στη Γη,
με τη δύναμη του κύκλου, έφερε την αλλαγή.      
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«Μια µπουκάλα πλαστική 
άρχισα το ταξίδι,

εύκολα εγώ, στο πι και φι, 
έγινα πια µολύβι.»

«Ένα κουτί από χαρτί, 
έγινα κοµφετί.»

«Ένα κουτάκι ΠιΕµΝτι, 
γίνοµαι καθετί!»

«Μία µπουκάλα του κρασιού 
γέννησα δυο ποτήρια.»

«Και το τενεκεδάκι σου, 
ψεύτικα δακτυλίδια.»

«Η εφηµερίδα η χτεσινή 
ένα σοφό βιβλίο.»

«Και το παλιό τετράδιο,
πεντάγραµµο σε ωδείο.»
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Κατηγορίες φτιάξαμε ΤΡΕΙΣ, 
μεμιάς να τις μαζεύουν
με κέφι και καλή καρδιά 
ξανά να ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ.

ΓΥΑΛΙ

ΧΑΡΤΙ
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Πήρανε τα σκουπίδια μας, ξανά να ταξιδεύουν
και με καινούρια δύναμη, άρχισαν να χορεύουν.
Πίστεψα πως κατάφερα να αλλάξω την πορεία,
και ευτυχισμένος έφυγα για άλλη πολιτεία.

Ταξίδεψα στο άπειρο, στο σύμπαν το πλατύ
και ξεκουράστηκα ευθύς στου ονείρου την αρχή.
Μα όταν εγώ ξύπνησα, είδα σε μια στιγμή
το χρώμα μου το ΠΡΑΣΙΝΟ να γίνεται πια ΓΚΡΙ.

Τρόμαξα σαν κατάλαβα, πως κάτι πάει στραβά,
έπρεπε να γυρίσω πια να δω τη Γη ξανά.

Ο ΠιεμΝτίνος, ο φίλος μου, η πράσινη καρδιά,
θα βρει ευθύς τι στράβωσε και χάλασε η δουλειά.

  Με τη Χαρτίνη την καλή που πάντα πάει ψηλά,
  θα ταξιδέψουμε μαζί στης Γης κάθε γωνιά.
  
  Να και ο Μπουκάλας, ο σοφός που ξέρει πια πολλά,
  θα βρει αυτός τη λύση μας, βλέποντας μακριά.

Πήγαμε πίσω πια στη Γη. 
Φτάσαμε στο νησί.
Στην ΚΥΠΡΟ μας τη μαγική
θα γίνει η ευχή;
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   Τους θυμίσαμε τις μέρες, που περνά το μαγικό,
   το σπουδαίο, το ωραίο, το δικό μας φορτηγό.

Στα παιδάκια, που βαριούνται να μαζέψουνε και αυτά,
τα σπουδαία υλικά μας που αλλάζουνε με μιας,
είπαμε την ιστορία για τον κύκλο τον σωστό,
που όλα τα ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ και έμαθαν το μυστικό!

Μπήκαμε σε όλα τα σπίτια που δεν ξέρανε το πώς
πείσαμε και τους μεγάλους για τον δρόμο τον ΣΩΣΤΟ.

Βάλαμε τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά,
τα απόβλητα εκείνα που μας κάνουνε ζημιά,
σε κατηγορίες ΝΕΕΣ για να βγούνε στη στεριά
και να γίνουνε και εκείνα πράγματα φανταστικά!

Ζήσανε όλοι αυτοί καλά 
και εμείς πολύ σπουδαία
αφού ανακυκλώνουμε 
όλοι μας πια παρέα.
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Αν όλα τα παιδιά της γης, 
δώσουνε πια τα χέρια,
η δύναμη του κύκλου μας, 
μαγεία θα γενεί.

Θα πάρει η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, 
μια φόρα δυνατή,
σκουπίδια δεν θα έχουμε 
ούτε για δείγμα εμείς!

Μπήκαμε σε κάθε σπίτι 
και εξηγήσαμε ξανά
πως μπορούνε να διαλέγουν 
τα σκουπίδια τους ΣΩΣΤΑ.

Στους γονείς που ανακυκλώνουν, 
“Εύγε!” είπαμε μεμιάς!
Πείσαμε και τους παππούδες 
να το κάνουν με χαρά.



     Εγώ είμαι ο ΠιεμΝτίνος, 
     με την πράσινη καρδιά,
     παίρνω ευθύς μπουκάλια πλαστικά,
     τενεκεδάκια και χυμών κουτιά
     και με τη δύναμη του κύκλου
     τα κάνω όλα μαγικά.

Η Χαρτίνη είμαι εγώ, πετώ ψηλά, πολύ ψηλά
απ΄το πολύ το διάβασμα έχω μάθει πολλά.
Τώρα πια ονειρεύομαι τον κόσμο να αλλάξω
στο πι και φι καλύτερο εγώ να ξαναφτιάξω.

Μπουκάλας λέγομαι εγώ, 
ξεπήδησα μια μέρα
από μιας καταπράσινης 
καμπάνας την κορφή.
Είμαι εντελώς διάφανος 
και αυτό δεν είναι ψέμα
αφού η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
με αλλάζει στη στιγμή.

Οι τρεις σωματοφύλακες γίναμε πια εμείς
και το βροντοφωνάζουμε με ελπίδα στη ψυχή

"Κανένας σκουπιδότοπος σε ολόκληρη τη Γη."
Μάθαμε για άλλη μια φορά πως σίγουρα μπορούμε 

όλα να τα αλλάξουμε αν θέλουμε πολύ,
γιατί Εγώ κι Εσύ μαζί, Είμαστε Δυνατοί!
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Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 
ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ

 Ανακυκλώνω πάντοτε κάθε τι που μπορώ.

 Να, τώρα ανακυκλώνω μπουκάλια πλαστικά.

 Ανακατεύω στο λεπτό χυμών κουτιά πολλά.

 Κονσέρβες όλων των ειδών, κουτιά μεταλλικά.

‘Υστερα ξεχωρίζω και όλο το χαρτί.

 Καθαρίζω και ό,τι πρέπει να καλοκαθαριστεί.

 Λερωμένα μπουκαλάκια τα ξεπλένω στη στιγμή.

 Ωραία, έφτασε η ώρα να μαζέψω το γυαλί.

 Στην καμπάνα τη μεγάλη θα το πάω εγώ στη στιγμή.

‘Ημουν κάποτε σκουπίδι, τώρα λάμπω σαν στολίδι!
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Πόσο καλή µνήµη έχεις?
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ τα ονόµατα, ΧΡΩΜΑΤΙΣΕ τους ήρωες 
και τις κατηγορίες που τους αντιστοιχούν.
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