
 100 kavos pupelių klubas         

  VIVA CUBA litre
 
 

Kuba Kuba Kubaba 

O naktis tokia karšta 

Kuba Kuba Kubaba 

dar pabūkime šali 

Te visur ir visada  

     Būna kur su kuo ir kada 

 

Ten Havana ir cigarai 

Ten Kolumbas ir piratai 

Cukrus, salsa, aravakai 

Saulė šviečia ajajajajaj… 

 

Kuba Kuba Kubaba 

O naktis tokia karšta 

Kuba Kuba Kubaba 

dar pabūkime šalia 

Te visur ir visada  

     Būna kur su kuo ir kada 

 

Kubos Respublika (Kuba) – salų valstybė 

tarp Karibų jūros, Meksikos įlankos ir Atlanto 

vandenyno. Kubos valstybę sudaro pagrindinė sala 

Kuba, Chuventudo sala ir kelios mažų salų 

grupės. Havana yra didžiausias miestas ir 

valstybės sostinė. Kubos Santjagas yra antras 

pagal dydį miestas. Kuboje gyvena virš 10 milijonų 

žmonių Kuba turi 99,8 % raštingumo lygį

 
 

  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Karib%C5%B3_j%C5%ABra
http://lt.wikipedia.org/wiki/Meksikos_%C4%AFlanka
http://lt.wikipedia.org/wiki/Atlanto_vandenynas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Atlanto_vandenynas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Chuventudo_sala
http://lt.wikipedia.org/wiki/Havana
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kubos_Santjagas


 
 
 
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  
Gali būt, kad kasa 
sniegą 
 

 

Kubos revoliucinė 

giesmė: 
 
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... 

 
 
Vakarais visi žydri, 
Vakarais visi geri, 
Vakarais visi raudoni,  
Vakarais visi žydri 

 
 
 
 
 
 

Vakarais visi raudoni.
Priedo dar mėnulis šone.  
 



Cuba litre prezidentas – Dangis Cholinas Kastro; Cuba Litro kancleris – Darius Barauskas Kolumbas;  
diktatorius – Augustas Šlikas avarakis              

Cuba libre kokteilis: 

60 ml kubietiško balto romo 
Coca cola 
Laimo vaisius 


