
Po rinkimų Egidijui Jasinskui suteikiamas garbezidento vardas. Garbezidentas turi teisę pasirinkti patartukų 
tiek, kiek leidžia sveiko proto suvokimas. Garbezidento patartukais gali tapti tikrasis klubo narys, kuris buvo 
pupelėse ne mažiau 30 kartų. Daugiau jokių privilegijų tai nesuteikia. 

Kandidatai į 100 kavos pupelių klubo prezidentus:  

1. Dangis Cholinas už ieškantį savojo pašaukimo žmogų ir laisvą kūrėją; 
2. Remigėlis už aišku scenarijų ir gyvenimo teatrą 
3. Onutė už užimtą asmenybę; 
4. Zorba už tai, kad visi ir kartu;  
5. Mindaugėlis už amžinybę ir konsonansą. 
6. Jūsų pasiūlytas....... 

Saulė žemai 
Taurės aukštai 
Taip mes tikėjome uoliai 
Kad sugebės ir vėl klestės 
Nauju prezidentu tikės 
 
  Te visad būna šimtas  
     Visad mums reiks kavos 
     Lai netrūksta pupelių 
     Klubas visados gyvuos 
Te visad ir visur 
    Būna su kuo ir būna kur 
    Te visad ir visaip būna šiaip ir būna teip  
 
Vėjai nauji 
Pamatai seni  
Visad atlaiko pavojus 
Kas be nutiks 
Mes visada 
Būsim petys ir ranka 
 
 Te visad būna šimtas  
     Visad mums reiks kavos 
     Lai netrūksta pupelių  
    Klubas visados gyvuos 

 
Mes niekada  
ir visada 
Būnam tikri dėl rytojaus 
Kylam smagiai 
Skraidom aukštai 
Ir lai tai bus amžinai 
 
  Te visad būna šimtas  
     Visad mums reiks kavos 
     Lai netrūksta pupelių 
     Klubas visados gyvuos 
  Te visad ir visur 
     Būna su kuo ir būna kur 
     Te visad ir visaip būna šiaip ir būna teip 
 
      
 
 

 
 

 

 

Te visad ir visur 
     Būna su kuo ir būna kur 
Te visad ir visaip būna šiaip ir būna teip  

Kaip teisingai dalyvauti pupelių klube ir kaip 

reikia balsuoti prezidento rinkimuose: 

1. Pasirinkite vieną kandidatą ir už Jo sveikatą pasižymėkite balsavimo 

biuletenyje – vaučeryje. 

2. Žymėtis galite ne daugiau 10 kartų 

3. Rinkimams priimamos aukos iš fizinių asmenų 50 proc. to ką atsivežei 

4. Teisingai prabalsavęs už kiekvieną balsą gauni ne 10, o 50 

5. Balsuodamas rizikuoji savo ir savo šeimos gerove. 

Besaikis balsavimas priveda prie visiško proto praradimo ir gyvųjų organizmo ląstelių sandaros irimo.  Prieš balsuodami, pasitarkite su 

gastroendokrinologais ir patartukais 



 

HIMNAS  
O kodėl diena balta, 
O kodėl naktis ilga, 
O kodėl pupa ruda 
Ir truputį įskelta. 
 
Pasislėpkime vyšnyne 
Ir sulaukime nakties, 
Gausim gausim kokią žinią 
Iš paklydėlės žvaigždės. 
 
Vakarais visi geri, 
Vakarais visi žydri. 
Vakarais visi raudoni. 
Vakarais visi žydri, 
Vakarais visi raudoni, 
Priedo dar mėnulis šone. 
 
Gali būt, kad mes maži 
Gali būti, kad seni 
Gali būt išvis nėra 
Gali būti, kad yra 
 
Gali būt, daugiau nebus 
Gali būt, kad nenubus 
Gali būt, kad dar nemiega 
 

Rinkiminės agonijos 

 
Kai be stalo mes ratu 
Susisėsime kartu - 
Nebus nei pirmo, anei 
paskutinio. 
 

        Už tą, kuris dabar šalia 

        Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą šį kaulinį. 
 
Kai lietuj ir dar kely 
Susitiksime keli - 
Išmirksime lig siūlo paskutinio. 

 

Kai prie laužo po žvaigždėm 
Reiks ištarti mums sudie - 
Gal susitinkam kartą paskutinį. 
 
Žinoma, jau nebe taip, 
Žinoma, jau nebe tiek. 

        Bet – vis tiek. Rūpi nors tu ką... 
 
 

 

       

Gali būt, kad kasa sniegą 
 

Vakarais visi raudoni. 
Vakarais visi žydri, 
Vakarais visi raudoni,  
Priedo dar mėnulis šone.  
Vakarais visi geri, 
Vakarais visi žydri 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgkompartpolitkandprezidentkabinetas: Gensekretorius Dangis Cholinas; genvicerinkkompsekretorius: Darius Barauskas; kairiųjų dešinio centro 
liberal koncervatorinis opozitorius: Augustas Šlikas 

 

P.S. jei dar nenusipirkai ar kitaip neįsigijai vaučerio kopijos, esi visiškas lochas, dolbajobas, lūzeris, labsardokas, mačialka, ir kitaip esi totali bėda ir gimdymo namų klaida. Tave tiesiog reiktų izoliuoti ir deportuoti greituoju būdų.   


