Tippen är toppen
Tippen är toppen xxx (klapp)
Ja, alla tycker tippen är toppen xxx
Tippen är toppen xxx
Ja, alla tycker tippen är toppen
Och alla sjunger A-a-a-a..
Och alla sjunger a-a-a
A-a-a-a
och alla sjunger A-a-a-a
Tippen xxx är toppen xxx
Tippen xxx är toppen!

xxx

Gomorron
Gomorron,
vakna och var gla´
Gomorron till en sopig da´
Gomorron,
vi ska jobba bra
vi säger gomorron till en sopig dag
Och det är mycket som vi ska göra
du och jag
för vi ska krossa, bränna och köra
alla soporna idag!
Vi säger gomorron till en sopig dag
vi säger gomorron till en sopig dag
Dap da dap, dap dap dap di da
Dap da dap, da da da di da….
Och det är….

Sopbilen
Stor och tung
som en kung
kör den in på gatan
Där vi bor
stark och stor
med sopor kan man mata´n
Sopbilen, kolla kolla sopbilen!
Sopbilen, coola coola sopbilen!
Den öppnar sitt gap
nu vill den ha mat
den tuggar en stund
sen hör man ett rap
Sopbilen, kolla kolla sopbilen!
Sopbilen, coola coola sopbilen!
Psssss
tjoff
kloff
tugga tugga tugga tugga
tugga tugga tugga ! / repris från början och sen:
Stor och tung
som en kung
kör den in på gatan

Plastpåsarna
En plastpåse låg på ett torg
jag tror det var i Göteborg
han kände sig tom
han hade blitt slängd i en papperskorg
Då hörde han plötsligt ett rop
det kom någonstans från en grop
en plastpåse-tjej, som ropade Hej!
ska vi slå våra påsar ihop?
Kom vi flyger !
man blir glad när man flyger
det blåser idag, precis som det ska,
va bra!
Kom vi flyger!
man har skoj när man flyger
vi far vart vi vill
och vill vi så stannar vi till!
Dom flaxa iväg hon och han
sådär som två plastpåsar kan
dom flög mot Borås
sa hej till en mås
innan dom försvann
Och efter en ganska lång stund
så landa dom på Gröna Lund
där åt dom nåt gott
och köpte en lott
och så vann dom en jättestor hund!
Kom vi flyger….

Metall
Det finns ljud som gör en gla´
Mjuka, lugna kan de va
men jag, jag gillar ljudet av metall!
Klank o klonk det vill jag ha
Plåt och stål som slamrar bra
Det är det jag gillar med metall
Det är det jag gillar bäst
Skrot och skräp och skrammel
Vassa tunga saker av metall (repris)

Avfallsvals
Här är vår egen avfallsvals
Svår att sjunga?
Nej inte alls
är våran egen avfallsvals
en vals om allt vårt avfall
En klibbig banan
en vissen tulpan
en ful gammal säck
en filt med en fläck
en trasigt och bortkastat däck
Här är vår egen avfallsvals
Svår att sjunga?
Nej inte alls
är våran egen avfallsvals
en vals om allt vårt avfall
En möglig citron
en halva melon
en kladdig kartong
en sladdrig ballong
en gammal och trasig kalsong
Här är vår egen avfallsvals
Svår att sjunga?
Nej inte alls
är våran egen avfallsvals
en vals om allt vårt avfall
Två geggiga ägg
En docka med skägg
en burk med gele
med locket brevé
en cykel med styret på sne
och sen var det ingenting mer med det !

Farligt!

Farligt farligt
Det kan vara farligt
Farligt, det kan vara farligt !
Farligt farligt
Det kan vara farligt
Farligt, det kan vara farligt !
1.Det är gifter som pyr och fräter
som man blir sjuk om man äter
2. Så därför gräver man ner det
i berget där ingen ser det
Farligt farligt!
Farligt farligt!
Hjälp! Akta!
Varning! Varning! Varning!
Slut:

Farligt Farligt
Farligt Farligt
Farligt!!!

från början

I komposten
Det finns små sköna typer
som krälar och som kryper
Dom trollar fram en härlig jord
Av resterna från vårat bord
Dom jobbar alltid gratis
bland sallad och potatis
Dom biter och dom tuggar
för fulla muggar !
massor av maskar
massor av maskar som smaskar
i komposten!
i komposten!

Det brinner
Det brinner, det brinner,det brinner
himlen är röd
Det brinner, det brinner, det brinner
eld blir till glöd
Det brinner, det brinner, det brinner
Och hela natten lång
Vi sjunger, vi sjunger, vi sjunger
vår eldiga sång
Lågor flammar upp i skyn, det brinner !
Se hur alla soporna försvinner !
Åh åh åh åh Nu blir det fart
Åh åh åh åh Värmen kommer snart
Åh åh åh åh t ill husen i vår stad
Då blir jag varm , varm och glad
Caramba!
La bamba!
Olé!
Är ni me´?

