
 

100 Kavos Pupelių Klubas        2014 spalis 
Gero elgesio Ukrainietiškos pupelių respublikos gyventojų taisyklės: 

1. Hipiai ir ukrainiečiai tos pačios gėlės vaikai  
2. Šypsotis 
3. Neišmesk panaudotų padangų – nešiukšlink 

gamtos 
4. Negąsdinti neerzinti ir nemaitinti tankistų 
5. Visada prie savęs turėk geltonos ir žydros 

spalvos atspalvių drabužį arba aksesuarą (gali 
būti mėlynė) 

6. Dalinkis su draugais savo maistu ir gėrimais... ir 
drabužiais 

7. Turėti 100 ukrainietiškų kavos pupelių 
8. Nebūk abejingas barščiams ir horilkai 
9. Aš ir tu vieno kraujo 
10. Moterys niekada garsiai neraugėja ir nebezda  
11. Putin huilo 
12. Mes ne kiaulės – šiukšlių nepaliekam. 

 

Atmintinė gyventojams 

Draudžiamų daiktų sąrašas, kuriuos draudžiama turėti, 

įsinešti, įsivežti ar kitaip platinti: 

1. Tankas 
2. Šaudmuo 
3. Sprogmuo 
4. Neaiškios paskilmės nešmuo 
5. Teroristinės paskirties nešmuo  
6. Agresinės dujos 
7. Negeidžiami asmenys 

 

Privalomų daiktų sąrašas, kuriuos privaloma turėti, 

įsinešti, įsivežti ar kitaip platinti:: 

1. Šaudmuo 
2. Sprogmuo 
3. Aiškios paskilmės nešmuo 
4. Antiteroristinės paskirties nešmuo  
5. Neagresinės dujos 
6. Geidžiami asmenys 

 

Україна 
Ukraina  

 

 

 

Valstybinė kalba  ukrainiečių  

Sostinė  Kijevas  

Plotas 
 – Iš viso 
 – % vandens 

  
603 549 km²  
7 % 

Gyventojų 
 – 2013 (progn.) 
 – Tankis 

  
45 469 800

[1]
 (30) 

72,34 žm./km² (115) 

Valiuta  grivina (UAH) 

Laiko juosta 
 – Vasaros laikas 

UTC+2 
UTC+3 

Nepriklausomybė 
Nuo Rusijos imperijos 
Nuo Tarybų Sąjungos 

  
1918 m. 
1991 m. rugpjūčio 24d. 
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7. 100 kavos pupelių 
8. Maistas kitiems ir truputi sau 

 

 

VISŲ LAIKŲ 
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 

Aš ir tu vieno kraujo: 
 
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 žydri, 
Vakarais visi geri, 
Vakarais visi raudoni,  
Vakarais visi žydri 

 
 
 
 
 

Zaporožės kazokai: 

 Atamanas Dangis Semka 

Vakarais visi raudoni                                                  
Priedo dar mėnulis šone.  
 

 

 

,  

 

Atašė vidaus organams Guga Huhoslavich   
Konculas viešiems ryšiams Darius Zagorodnich



Ti kazala v ponidilok 
Pidem razom po barvinok 
Ja prijshov tebe nema 
Pidmanula pidvela 
 
Ti zh mene pidmanula 
Ti zh mene pidvela 
Ti zh mene molodogo z 
uma-rozuma zvela. 
 
Ja kazala u vivtorok 
Piceluju raziv sorok 
Ti prijshov mene nema 
Pidmanula pidvela 
 
Ja zh tebe pidmanula 
Ja zh tebe pidvela 
Ti zh ego molodogo z uma-
rozuma zvela. 
 
Ja kazala u chetver 
Pidem razom na koncert 
Ti prijshov mene nema 
Pidmanula pidvela 
 
Ti zh mene pidmanula 
Ti zh mene pidvela 
Ti zh mene molodogo z 
uma-rozuma zvela. 
 
Ti kazala u p'jatnicu 
Pidem razom po pshenicu 
Ja prijshov tebe nema 
Pidmanula pidvela 

 
Ja zh tebe pidmanula 
Ja zh tebe pidvela 
Ti zh ego molodogo z uma-
rozuma zvela. 
 
Ja kazala u subotu 
Pidem razom na robotu 
Ja prijshov tebe nema 
Pidmanula pidvela 
 
Ja zh tebe pidmanula 
Ti zh mene pidvela 
Ti zh ego molodogo z uma-
rozuma zvela. 
Ja zh tebe pidmanula 
Ti zh mene pidvela 
Ti zh ego molodogo z uma-
rozuma zvela. 
 
Ja kazala u nedilju 
Pidem razom na vesillja 
Ja prijshov tebe nema 
Pidmanula pidvela 
 
Ti zh mene pidmanula 
Ti zh mene pidvela 
Ti zh mene molodogo z 
uma-rozuma zvela. 
Ti zh mene pidmanula 
Ti zh mene pidvela 
Ti zh mene molodogo z 
uma-rozuma zvela 

 


