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'Nunlge, kaimud Eesti wennad,
Põrgu waimud kiitwad enuast,
Inglisman ja Türgi Keiser
Põrguliste kawal meister,
O n HÜÜD ühte nõuusse heitnud,
Mitme riigil mõeka näitnud.
Wiiluati kui sõa kära,
Oli hoopis waikllend ära,
Saatis Inglan' kiria Türki:
„Anna Serblastele mürki,

A'ä'eb so asi pärast sandiks,
„Kül sull' astuu adjutandiks."
Warsti andis Türklan' käsku,
Oma wäedel teele astu,
Serblased ja Monteneegrod,
Adasid sirgeks enda selgrood;
Panid waprast Türgil wastu,
Kannatasid nälja paastu.
Nüüd läks lahing täiest lahti
M i s an'd kellegile mahti,
Türklan' tappis ristirahwast
Ühtejärgi wäga wahwast.
Waene ristirahwa sugu
S'ust sai peetud wähe lugu!
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O h sa hirmus Türgi sugu,
Petja Muhamedi pugu!
Kelle ust on poolik pool kuu,
Kiusad kangest risti usku.
Et so Kooran põrgus poleks
Kuradid sest kurptust tunneks.

Meite usu rahwa kisa
Kostis kaugelt kõrwu isal,
Meite Keiser ja ta pojad,
Kogu riik ja kohtukojaa
Tahtsid wendil appi minna,
Saatsid saadiku ees sinna.
Wencriik sind kotkas katab,
Türgi poolt kuud kinui ulatab,
Wenemaal ou suured pommid,
M i s sull' andwad hirmsad wommid,
Et sa mäletad weel kaua:
Weuemaal ma leitsin haua.
Saad sa rüüpa meite wiina
Suuretüki kuuli Piiua,
'Kül sa siis pead saama näha
M i s m'e kauge ust wõib teha,
Wõtame siud nõnda wastu,
Et sa sammu maad saa astu.
Meite wasest suuretükid
J a mci' wälja õppind kütid,
lasewad sind loogus maha,
Mis käib läbi luu ja naha;

Kül sa siis saad maitsta sanna
J a mei' Wene rauast õuna.
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Nõiivksege Türgi mehcd
Meite ees kui Aawa lehed,
Teie meilt ei leia armu,

Röögime klli sääse parA»,
S i i s wast peate saama malka
Mis eest )rn?m teil' annab palka.
Kül siis lattlame sttiT toani,
Et wõid jnna Оріішші,
Et sa oma kohwi jooki
Unustad, kui meilt saad kooki,
Jah, nii tahame sind toita,
Et sa nieid ei julge laita.
Kai urnid kästakse meid tõtta,
Türgi wastu minna sõtta,
Wõtkem kupurauad kaasa,
Et n'ad leiaks hana au:
№i\ et seda põrgu P3hj
Koila taga järel' ohkal
Wenerahwas kindel rahwas,
Soas ime kuulsad wahwad;
O n jo Türklast enne nhtnnd
Mio jo uiitll lovda juhtund.
Andkem siis ka uüiid t'al pihta,
Nõnda klli saab saunas wihta.

