
Guomen

Myell stn wertamattomanN?HltHttJolla se Cmcklwaldias Jumala on
Pyhistä tahdosians meidän caickein Ar-

mollisimman Cuningam ja Herram/

zo.pälwättä Mai ,Cuujtz
Wuonna 17QQ s anut.

Suomen Kielen sitetlä pand^



Weisatan cuin:
W Nicas Mtes wäkewss työs / etc.

Petän' Muscos ehk Eangarkytt
suur/

.m lian h! muns cans tmmancoht jur
a Ingrm Maan sisälle langen /

Sumtawarol myöt/
laCullmsetWvöt;

iteuglumalassodim.

WalckWänäjäl>Poill'M, paxuld sen maan
CumtomnzaSanda on/ täytti: '

Ett jonckoscuramast)ouckooei laan/
Ia wthans julmudenmyös näytti

Cuinyx Peto suur/
TmcknrDrakiMr;

Me luiteug lumalas sodim.
3. He



He cläwan Miehenpäald nahan pois
laWaimon he osixl jaoit:

Ht Lapsille kchdutmyös handoixtteit/
Joit Kiwtztt ja Candoihln cgiwoit

EijparcuautrG/
WapuollD;

l Me cutteng lumalassodim.
'4.

Cosc Narwan siirryt sitPoicainja
Nyn Caupungls pelco suur paisui

'la Mi sit Asuwl cohdastans/
luur awata Portit ja lausui:

TottCaupungtNllz
Kyllcu "siamme

Mecuttenglnmalassol

Czar Petnr hän atwot khU palyt,y
Coht Narwalda ' yht Tanhk

Se wastms händ t' ett mahda muld
pyyt/

Mun Cullasta HoytawatCrantzm;
Sttsilkeseßyss
Natk tukewast pyys

HandwäM/'iocHErrassott.X» 6 Hän.



6.
Hä CaupunainymbärinsMlnsalöi/

Kyll julmall ja angamll kädell/
Ett Narwa hänLelpäns tottmurhella söl

Elk cuhungssn wcdell;
SMHätäsieli/ Ml/
Ett pattms jurpääl/

euttenglmnalas schlm..

ttCaupunZol rohkia bill ihestäns /

Ia Wänaläist cohtals näil sanoill:
NtzncauwancmnWcri on lnmbymänäns

Edeswastanlngmnmajoi /
EttWänälänmles
On todella hies:

lumMs Mommejoti. O
F.

staus kelpasCzarPetanknyt/
uurwastoinhänen haluns coitto/Sydän olMorsiamen kylmendynyl;

Stzspuhkeis hän wihan soittoon /

laSiemmistsitt
Tuli ssngoell:

Mecuiteng Imnalas sodim.

Cllningas metelin cuultuans/
Ei enstngän peljännyt tätä /



Köpnhaminan Kylään ceht
Pois ohjaman kijruht siell hätä

luur wcdell j>
Z.baothm lvol,

Nam Jumalanawull sodlnn
«».

Cuntngas joudutsomiehullisef
Co<cMor»sn olsuures hllwus/

Ia hcngenspan'ald!'x uscollijtst /

Ol'suurunmashadäs hall aw
TM ennen cuo
CmnNarfolst

lodim.



Waan WenPois uljaft soitta /

Jos Jumal luo/
laapunstuo/

Näin Jumalan wäel Mm.

Hetulitcuin Carhut/ joildPojat on pois
Ratk awoimlll kldmll ia suilla /

Ia sturatsir Lejonat/ paljon cuin woit
Maall'/MrellnHn catulll cuilla /

Cuin waarois 01l lä§ -
.Eikitzmnssaast/n Jumalan awul sodiM'

o Petarkyll mullon ol petosta täyn
orensiRuohia wastan.-


