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UABA Statement 
On hearing of President Yanukovych’s betrayal of Ukraine’s right to reclaim its long awaited place 

among European nations, we bitterly reflect on the words of Ukraine’s bard, Taras Shevchenko, 

seemingly so long ago. We have the right and obligation to demand that the Ukrainian government 

heed these prophetic words and promptly reverses its actions so as not to repeat, yet again, the disasters 

of Ukraine’s past.    

 

Заява Асоціації 
Почувши про зраду Президента Януковича права України відвоювати своє довгоочікане місце 

між Европейськими народами, нам лунають гіркі слова Українського генія, Тараса Шевченка, 

висловені нібито давно тому.  Ми маємо право і обов’язок вимагати щоб Український уряд 

застановився над цими пророчними словами то щоб негайно скасувати своє рішення аби знову 

неповторити лиха Українського минулого. 

 

 

 

Світе тихий, краю милий, 

Моя Україно, 

За що тебе сплюндровано, 

За що, мамо, гинеш? 

Чи ти рано до схід сонця 

Богу не молилась, 

Чи ти діточок непевних 

Звичаю не вчила? 

«Молилася, турбувалась, 

День і ніч не спала, 

Малих діток доглядала, 

Звичаю навчала. 

Виростали мої квіти, 

Мої добрі діти, 

Панувала і я колись 

На широкім світі, 

Панувала...Ой Богдане 

Вікторе! 

Нерозумний сину! 

 

Подивись тепер на матір, 

На свою Вкраїну, 

Що, колишучи, співала 

Про свою недолю, 

Що, співаючи, ридала, 

Виглядала волю. 

Ой Богдане, Богданочку, 

Вікторе. Вікторчику! 

Якби була знала, 

У колисці б задушила, 

Під серцем приспала. 

Степи мої запродані 

Жидові, німоті, 

Сини мої на чужині, 

На чужій роботі.  

Дніпро, брат мій, висихає, 

Мене покидає, 

І могили мої милі 

Москаль розриває... 

 

Нехай риє, розкопує, 

Не своє шукає, 

А тим часом перевертні 

Нехай підростають 

Та поможуть москалеві 

Господарювати, 

Та з матері полатану 

Сорочку знімати. 

Помагайте, недолюдки, 

Матір катувати». 

 

Начетверо розкопана, 

Розрита могила. 

Чого вони там шукали? 

Що там схоронили 

Старі батьки? Ех, якби-то, 

Якби-то найшли те, що там 

схоронили, 

Не плакали б діти, мати не 

журилась. 
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