
 

 
BANAANINKUORI BLUES 
 
Nälkä kerran vaani pikkasen 
osui käteeni banaani sen sitten availen. 
Maistua se taisi ja nälän veikin jo 
mutta meinas käydä pieni vahinko. 
Nälkä kerran vaani pikkaisen. 
 
Sinä taisit olla hajamielinen 
on kerta laitimmaisin niin sä lupasit. 
Ajattelematta virheen kauheen teen 
kun kuori meinas mennä sekajätteeseen. 
Minä taisin olla hajamielinen. 
 
Jätekuskin kuulin kehuvan 
huono tietolähde tuskin, näin mä oletan. 
Banaanisi kuori on polttoainetta 
biokaasuautoon tuo painetta. 
Jätekuskin kuulin kehuvan. 
 
Ei banaanisi kuori vähäpätöinen 
niitä syntyä saa vuori kun kaikki kerää sen. 
Biojäteauto kun roskat kuljettaa 
uutta energiaa siitä valmistaa. 
Ei banaanisi kuori vähäpätöinen. 
 
  

 



 

BIOJÄTEASTIASSA 
 
Biojäteastiassa. 
Biojäteastiassa. 
Liian pitkään muhimassa. 
Liian pitkään muhimassa. 
Täytyy muistaa tyhjentääkin. 
Täytyy muistaa tyhjentääkin. 
Tyhjäksi taas kippo jääkin. 
Tyhjäksi taas kippo jääkin. 
 
Biobiobiobioaiheesta 
uudemmasta vaiheesta. 
 
Biojäteastioista. 
Biojäteastioista. 
Väärät jutut sieltä poista. 
Todellakin sieltä poista. 
Tietävämmän ojennukset 
Tietävämmän ohjeistukset. 
Kuulua ei saata sukset. 
Hei, jatkuuko nää ohjeistukset? 
 
Biobiobiobioaiheesta 
Uudemmasta vaiheesta 
 
Biojäteastiassa. 
Tiedän itse asiassa. 
Anna sitten meidän kuulla 
ettei tyhmäksi sua luulla. 
Jos sen jättää tyhjäämäti 
tähän vanha ohje päti 
Tyhjäämättä älä sitä 
tyhjäämättä et sitä. 
 
Jättää silloin saa, on kaikki paljon helpompaa. 
 
  

 



 

BIOJÄTESEIKKAILU 
 
Mitä sinne laittaa saapi 
entä sitten ei? 
Tiedonjano helpottaapi 
aivan samoin tein. 
Onko siinä kauhee duuni? 
Mitä vielä, tule mukaan seikkailuuni. 
 
Mandariinin kuoret, persikan kivi 
kukkakaalin lehtiä heitä 
jäätelötikkuja menee vaikka rivi 
rairuohot, ruodot jotain seitä. 
Kahvinporot, kukka joka ei kasva 
kanamunankuoret ja kinkkurasva 
pilaantunut ruoka sinne vaan 
ja ne biojätepussiin pakataan. 
 
Mitä sinne laittaa saapi… 
 
Muovipussi keltainen taikka teepaita 
takkatuhka entäpä kuule? 
Koirankakka, kissanhiekka, pölypussin laita? 
Entäs piimä, jos sen vanhaks luulen? 
Lasipurkki, säilyke tai mehupullo 
entä sitten vanha tumppu, jos sen pieneks sullo? 
Mitään näistä siellä ei kaivata 
muihin astioihin tilaa raivataan. 
 
Mitä sinne laittaa saapi… 
 
  

 



 

BIOMAN 
 
Kaupassa kun tietää että missä maidot on 
samaan tapaan roskissa et ole neuvoton. 
Mihin pönttöön tungetaan ne kartongonit tai purkit 
jos et heti tiedä, lapuista sä ohjeet kurkit. 
 
Olen bioman, mä pidän tän 
roskakatsauksen. 
Mä olen bioman, vähän selitän 
kuka tietää jo kaiken? 
Jutut unohtuneet, oikeat osoitteet 
minne kuuluu mikäkin. 
Olen bioman, jotain ymmärrän 
ja siksi selitän. 
 
Lampuille on oma piste sekä pulloille 
pattereiden keräyspiste ei niin suuri se. 
Astioissa symbolit, ne oppii vanhemmatkin 
vaikeeta ei oo, kun tietää pienet mukulatkin. 
 
Olen Bioman, mä pidän tän… 
 
Biomanin joka päivään kuuluu muistutus 
jos on oppi kaaliin mennyt, kuuluu suitsutus. 
Kaikki meistä muistaa lajittelun tärkeysasteen 
joku päivä saatat saada biomanin kasteen. 
 
Olen Bioman, mä pidän tän… 
 
  

 



 

LAJITELLEN KEINAHDELLEN 
 
Lajitellen keinahdellen näin lauletaan 
lajitellen tullen mennen roskat laitan vaan. 
Ei astiat oo turhanpäiten paikoillaan 
lajitellen keinahdellen näin lauletaan. 
 
Joka torstaina jos hernekeiton syö 
tölkkikasa tää taas ennätyksen lyö. 
Jokaisella jos vielä sama ruoka tää 
ei tölkkivuorikasan takaa mitään silloin nää. 
 
Lajitellen keinahdellen.. 
 
Tyhjät pullot viedään pullonkeräykseen 
kauppareissullani näin mä aina teen. 
Lajittelu tämä on hyvin tuttua 
samaan tyyliin kierrättää vois monta juttua. 
 
Lajitellen keinahdellen.. 
 
Kaikki tämän tietää, mutta muista ei 
esimerkin näyttää voi samoin tein. 
Tarpeeks monta kertaa, kun sinä teet sen niin 
pian muutkin oppii ja taas laulettiin. 
 
Lajitellen keinahdellen.. 
 
  

 



 

OLI KÄÄNTYVÄ KATTO KUIN LENTÄVÄ MATTO 
 
Oli kääntyvä katto kuin lentävä matto 
se ääneti liiti vaan 
oli oma dj se biisillä vei 
avaruuteen kaarretaan. 
Näkymättömäksi 
sitten taju läksi 
liian coolia 
millä vaan asteikolla 
auto kakspiste nolla 
uusia tuulia. 
 
Kuin luistavat sukset mielikuvitukset 
lentoon potkaistaan 
kun kaikkea pohtii ja laulaa tohtii 
ei tylsää ollenkaan. 
Kun sen sanoin jotta 
oli kutenkin totta 
auto jätteillä kulkea saa 
biokaasuksi muuttuu 
saasteet puuttuu 
aika mahtavaa. 
 
Biojäteauto kulkee biokaasulla (Biokaasulla?) 
lastattu on joka kodin biokamoilla. (Siis mitä?) 
Kun tankataan roskilla aivan samoilla 
biojäteauto kulkee kaasulla. 
 
  

 



 

PERUNANKUORIA, KUIVAA LEIPÄÄ 
 
Biojäteastioita 
usein täytetään 
biojäteastioita 
hyväksi siis käytetään. 
Kotona kun muistaa vaan 
vie auto sitten mukanaan 
kiertää, kiertää eteenpäin 
sisällöstä kerron näin: 
 
Perunankuoria, kuivaa leipää 
vanhaa salaattia 
leikkokukkia nuutuneita 
unohdettuja juureksia. 
Tomaatteja väsyneitä 
kurkku nääntynyt. 
Perunankuoria, kuivaa leipää 
kukka nurinpäin kääntynyt. 
 
Biojäteautolla 
minä ajaa saan 
biojäteautolla 
jätteet vien siis mukanaan. 
Vielä kaikuu korvissain 
kun kysymyksen kuulla sain 
millä kulkee auto tää 
ei epäilystäkään. 
 
Tankkiin pannaan: 
Perunankuoria, kuivaa leipää 
vanhaa salaattia 
leikkokukkia nuutuneita 
unohdettuja juureksia. 
Tomaatteja väsyneitä 
kurkku nääntynyt 
Perunankuoria, kuivaa leipää 
kukka nurinpäin kääntynyt. 
 

 



 

PIENET PUROT 
 
Kaverin kun kerran 
allapäin mä nään 
moikata voin kaukaa 
taikka viereen mennä tän. 
Pienenpieni ele 
päivän pelastaa 
sitä ilman olla vois 
kehnompaa. 
 
Ei ole yhdentekeviä pienet jututkaan 
kertyä voi paljon niistä laulaa saan. 
Sävelistä koostua laulu tämä saa 
pienet purot joen muodostaa. 
 
Yksi pieni roska 
huomaamaton 
ei mitätön koska 
pieni seikka siinä on. 
Jokainen jos jättää 
roskan maahan saa 
kasan takaa nähdä 
ei voi juurikaan. 
 
Ei ole yhdentekeviä pienet jututkaan 
kertyä voi paljon niistä laulaa saan. 
Sävelistä koostua laulu tämä saa 
pienet purot joen muodostaa. 
 
Yksi pieni sana 
teko mukava 
takas tulee valtavana 
kun on aika oikea. 
Ei väheksyä koskaan 
pientä asiaa 
jokainen kun hoitaa 
tarinaa. 
 
Ei ole yhdentekeviä pienet jututkaan 
kertyä voi paljon niistä laulaa saan. 
Sävelistä koostua laulu tämä saa 
pienet purot joen muodostaa, pienet purot joen muodostaa. 

 



 

ROKKIKOKKI 
 
Ota esiin kattila ja heitä sinne juttuu 
voi se olla eksoottista taikka jotain tuttuu. 
Rokkikokki, kokkirokki, kokki rokkailee 
voi kokatessa nokkii, maku oli shokkii 
kokki rokkailee. 
 
Pitää muistaa hämmentääkin, ettei pohjaan pala 
kattilassa kurpitsa tai keitettävä kala. 
 
Rokkikokki, kokkirokki, kokki rokkailee 
voi kokatessa nokkii, maku oli shokkii 
kokki rokkailee. 
 
Patoja ja pannuja kun riittää moneen soppaan 
ruoka saadaan valmiiksi niin herkutteluun stoppaan. 
Rokkikokki, kokkirokki, kokki rokkailee 
Voi kokatessa nokkii, maku oli shokkii 
kokki rokkailee. 
 
  

 



 

 
ÖVEREITÄ, ÄHKYJÄ 
 
Silmät syö enemmän kuin suusi vetää 
tieto auttaa saisi myös mun setää 
lautanen kukkuralla muistuttaa 
et ehkä kaikkea sä napaan paa. 
 
Övereitä, ähkyjä 
kirpunannoksia millinpieniä 
aivan kaiken mitä lautaselle nostetaan 
eikös joo, sen syödä tahdon vaan. 
 
Övereitä, ähkyjä 
kirpunannoksia millinpieniä 
aivan kaiken mitä lautaselle nostetaan 
eikös joo, sen syödä tahdon vaan. 
 
Lounaalla tänään ei sun herkkuruokaa 
sille mahdollisuus silti suokaa 
maulleen suunsa voi myös opettaa 
et ehkä tahdo kertaan lopettaa. 
 
Övereitä, ähkyjä… 
 
Kaikilla inhokit ja omat herkut 
tietää kaverit ja myös mun serkut 
paljon tai liian vähän silti niin 
ei mitään laiteta me hävikkiin. 
 
Övereitä, ähkyjä… 

 


