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KONGL. MAJ:ts
TRO-TJENARE och POLITIE-BORGMÅSTARE

i 3jö och Stapel-Staden /.do,
Högädle och Futtlagfarne HERREN,

HerrTHURE
HAGERT,

»öosu^äiiQV HERRE och GYNNARE
A?or6na6 ock t3cklamnet för oräknelig ynneft och

H< bevä^endec upfylla mitt finne mecl ornhugfan
ocn jfver, at bevaka er tilfälle» pä hvilker jag for
sllmänneeen far ådagalägga min djupa erkända, for
Herr Borgmästarens mig bevifta flora vä.FZrnjn»
gar, K vilka varir r^era, än mirr vördnadsfulla linne»
fom 6ec gärna onskscle och saken forcirac^e, formar
UpteKna. En samling af min lilla lkör6 pä de Jårdas
fälr torde dock imellertid fä vara et liret veciermäle
afrackfam böjelfe, då formä^n ej hinner til, at fram-
bringa nZFot båttre: I>K'FN3 fockar för" Herr Borg-
IviåsTARENS cch Dess Förnäma Anhörigas väl lkola
för öfrigc af mi^ beftändigt upsänclas til Uözclen . clec
«'en Allra lande lianclen ben3^3<le uppenäll3 Herr
Borgmästaren i län^liza tider vici fielfbegärlig hål-
la och väimäZa, til l?äczerneBlan6etB t^'entt, Rättvisans
KäZn och nyttiga idrotters betramjancle.

Framnär^ar mec^ vsr6na6
Uö<3uvl.V HERR BORGMÄSTARENS

Ödmjukafte tjenare
JOHAN LINDWALL.



Enke-Frun
Dygd- och wälildls

Fru ANNA MARGARETA
TRA pp.

Gunstiga Fru Patronessa.

V der ynnest och margfaniaa wälgärningar hasiDa emot mig
045 warit större, an en matt stader förmär afstildrä; Nog af,
I hafwen, Gimstiga gru, bewist mig otaligt godt, och häl-
dre anfett mig, som Eoart egit ton an främmande; wore dä
icke fag högst owardig fä mycken ynnest, vm jacj ej wid detta
tilfallet och altid 'stulle hafwa fåoanf i wördnadsfullt minne:
Emottagen darföre de§c blad , säsom et ringa wedermale af mitt
ödmjuka tacksamma sinne, hwilket ej pä annat satt ar i jwnö,
at wisa sin wördnad, och unnen mig framdeles blifwa bugnad
med den gunst och bewägenhet, som hartils warit min förnäm-
sta understöd: 3ag stal däremot beständigt anropa den Ewiga
Godheten för Gunstiga Fruns och Des tvarnlofa Kära Dot-
ter-Barns beständiga sallhet: Ware den dagen långt borta, pä
hwilken Eder bortgäng stal lära Edra kära Dotter-Barns och
Warda Anhörigas blödiga hjertan, och jag sakna et sä §uldt
och ömsint Herrsiap.

Framhärdar med wördnad til stoftet
Dygdädla Fruens

Gunstiga Fru Patronessas

odmjuMe tienare
JOHAN LINDWALL.



Invittnt croctis halantes floribus hortl
Virg, Georg*Lid. IV v. 109.

§. I.

■Äfcm
den Straffe (Skaparen fatt fttte

för man-bcdcia fuöfomliö^cfcr til et forcmäl for män*
nistans naturliga öträ fil nöje, sä har Han
tillika, för at sa mycket lättare kunna leda
hennes eftertänka har til, jämrad! i den synli-

ga werldens byggnad, lemnot hennes frnliga begär otaliga an-
ledningar (il behageliga kanfior och rörelser. Det ar ock för
den etiken, som han teknat alla sina (kapade ting med den
fullkomlighets stämpel, at de e, annat kunna an förlusta hwaroch en, som med ratt aktgifwenhet betraktar de samma, ochupwacka uti siälen en raoränadsfufll förundran ojnvr den stora
Mastaren, 'fcm'aß ting sä nyligen inrättat. At förbigå alla

de
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Ve prof af en oandelig allmakt, och den ömmaste omsorg, atgöra detta timmeliga lifwet för människan nöjsamt och roligt,som uti de öfriga Naturens riken fa n>å\ fom i waxternas
konstiga sammanfattning och deras undranswärda fortplantning
framlyfa, wilje wi endast fasta wär upmärksamhet pä den be-
hageliga Klänning af otaliga färgor, n>eöerqnwcfan&e lukt, och
den utwartes prakt od) stönhet, fom uphöja det minsta blom-
ster öfwer alla konsters mästerstycken. Apelles , fom genom
fin listiga penfel, gjorde sia et odöDeligt namn hos efterwerlden,
har wal lyckeligen harmat, men aldrig hunnit up emot den
lifaklighet, som man i blomstren bliftoer warfe. Denne sto-
re Mätares taftor blifwa i jamförelfe emot naturens egna werk,
allenast matta aftryck, fällan frie frän markeliga fel, och wida
stilde isrän t)en ftillfomlig&ef, fom i dehe senare wifar fig, til
et bewis, at emellan bagge uphofsman mäste wara en oande-
lig stilnaö: £>cl) sä wist detta ar, fä onekeligt är

e
ock det, at

dehe framför de förra böra kunna förnöja en upmarksam äffä-
bace. I anseende hwartil, det ock ar un&ranswdrbt, af tacka
Blomstergårdars anläggande icke blifroif allmännare, dä lik-
wal Skilderier och målningar, blotteför det de aro kostsamme,
sä högt anfes och roarderas. éant ar wäl det, af Blomstren
jamwäl i alla tider haft sine älffare. Den få kallade £ul>
pan-siukan (Tulipomania) jom ftän är 1634 od) fil 1638 i
HoUand war gängbar och ooelade många Faroiiier fa i fe*
nare tider härpå tt lisakngt bcwis, lika fom Hartvig Oel»
derns Rhabarbaromania, fom i Swerige icke sä länge sedan
gick i swang, fe Linclesz Swenffa F«.'.rgekonst p< 8. och <^u.
rieus antjq. T. I. p. 279. at förtiga stere om icke lika besyn-
nerliga eretnpel utur äldre tiders historia. Icke des mindre:
kan man med stal pästä, at denna del af Tragörds-wetensta-
pen icke warit hos alla i den aktning, som den synes sömena.
I wärt kära Fädernesland har man nog fent begynt tanka pH
denna faf od) dä det ameligen ffe&t, har folkets smak fallit

B 3 na-
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«asian endast pä utlandffa Blomster, fom til en stor del icke
tolt wärt climat. Man har lefwat i den förwända inbillning,
at wär egen jord icke runde framalstra fä täcka och walluktan-
de Blomster, som någon annan: och därföre har man, oftast
for ut en enda sommar ofmer,.§afroa någon kort ögnefagnad,
gjordt sig mycken kostnad, af förstaffa utrikes ifrån Blomster-
frön, hwilka dels icke framkommit , dels i sin första början uti
fiocknat, dels ock efter blomningen utgått, utan at lämna mog-
.na frön til nästa år. För at unbanröbja den stadeliga fördom,
fom betager xoh det nöjet wi kunde hafwa, och wanhedrar watt
QUmat, samt oförmärkt, drager wåra penningar fruktlöst ifråno§, har jag föresatt mig, at på följande blad lämna en kort
anledning , huruledes man af wära inhemffe Blomster (fal
kunna inrätta sig den tackaste Blomstergärd, pä Det t>en, som
bor up i Landet, och ej alfib har tiltaöe, at fä utländsta
Blomsterwärter, eller ock den, som för sit nöje stul wil hafwa
en Blomstergård af Fäderneslandets egna produtfer allena,
må Ijaraf finna , hwilka han i synnerhet har at härtil walja.
Utomlands får man på fiere stallen se Blomstergårdar afsamma lands egna inhemska waxter allena prålande- Sam-
ma formon funna wi af wårt land hafwa. Jag n>il nu först
uprafna de Blomster, som förnämligast pråla med tacka blom-
mor efter Herr Arch. och Nidd. von Linnes klor. Suec.» si-sta edition, på det fått, at jag först ffiljer perennes (som i-
från en och famma rot årligen upwära) Bicnnes, (twååriga)
Ännu» (et årige) från Hroaranfcra, och seoan defe til sina far-
gor m. m. fom följande §§. närmare ufwisar blifwit anförde,
tt)il jag til flut lämna korteligen några anmärkningar, fom
tt)id blomstrens planterande i att tagas böra. Detta mitt
menlösa (ioéförorif Hoppas jag, at den Gunstige Läsaren ej o-
bliöt uttyder.

§.2.



7
§. 2.

Perennes kallas sädana örter, fom ärligett antingen up-
wära eller stå af samma rot, od) därföre en gäng upwäxte
eller satte stå i fiere år, så ftamt de ej af andra frodigare och
större förqwafwas eller anners utödas; utaf t>ege tyckes fölian-
t)e, i anseende til sine täcka blommor, i wår Blomstergård för-
tjena sine rum.

Röda eller Rödakiigs blommor.
Pufmonaria officinalis.
Primula farinola.
Statice armeria.
Epilobium anguitifolium.

hirfutum
Erica vufgaris.

tetralix.
Dapbne mezereurru
Lychnis KOB cuculi.

vifcaria.
c^ioicZ rubrg.

Lythrum Salicatia.
Alla z lpeciez af Kola.
Rubus ardicus.
Comarurri p2luttre

på dufwiga staNen.
Anemone pulfatilld»

vernalis.
Betonica officinalis.

BtacK^B Sylvatica»
paluftris.

OriFlNum vul^2re.
Thymus serpvlwm.
Pedicularis paluftris.

fylvatica.
fceptrum Caroli.

alla 3 pä låglänta ställen.
Geranium sanguineurn,

s^lv2ticum.
OnoniB fpinofa.
Orobus vernus.

tuberofus.
Lathyrus fylveftris.

latifolius.
IVitOlium pratenfe.
Serr2tula tin&oria.
Carduus heterophyilns,
Eupatorium cannabinum,

den»
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Centaurea Scabiofa. Viola odorata.

hirta.jacea.
phrygia. Rhodiola Rofea.

2if BU och BUaktiga Blommor.
Veronica maritima.

spicata.
Chamasdrys.

Globularia vul^aris.Scabiola fuceila.
Myofotis paliilkri'B.

"på wåta fanfa ställen.
Ancbula officinalis.
Polemonium cairuleum,
Campanula rotundifolia.

perficifolia.

glomerata.
Solanum dulcamara.
Eryngium maritimum.
Aconitum napellus.
Anemone hepatica.
Dracocephalum ruyfchiana
I^atbyrus paluftris,
Vicia cracca.
Sonchus fibiricus.
After tripolium.

2lf Gula eller Gulaktiga Blommor.
Iris PfeudoAcorus i watn.
Primula veris.
Lyfimachia vulgaris.

Thyrfiflora.
Verbafcum nizrum.
TuHpa fylveftris.
Adoxa moscbatellina.
Sedum acre.
Hgrimoma Eupatoria.
Potentilla fruticofa.

anferina.

Geum urbanum.
Chelidoniura majusi
Aconitum Ivco&onum.
Anemone ranunculoides,
Adonis vernalis.
Ranunculus lingua.

i bäckar och åar.
Trollius Europaeus,
Caltha palufttis.
Antirrhinum linaria.
Coronilla emerus.
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Antbyllis vulneraria
I^atnyrus praten fis.
Lotus corniculata. .

maritima.
Mecficägo falcata.
Ma fpecies af tt^pericum.
Hieracium piloiella.

Umbellatum.
Hypochaeris maculata.

Cnicus oleraceus.
Tanacetum vulgäre.
"lulnlago farfara.
Senecio Jacobaea.
Bolidago virga aurea;
Inula belenium.
Arniea montana.
Impatiens noli tangere.
Cypripedium calceolus*

Af Hwita Blommor.
Cornus Svecica.
Symphytum officinale
Convolvulus sepium,
Athamanta libanotis.
Viburnum opulus.
Parnaflia paluftris.
Convallaria majalis.
Pyrola Rotundifolia.
Saxifraga granulata.
Cucubalus behen.
Lychnis dioica alba.
Bpira?a filipendula.

ulmaria.

Fragaria vefca.
Potentilla rupeftris.
A&aea fpicata.
I>lympbXa alba.
Anemone nemorola.
Malva mofcbata.
Vicia fylvatica.
Trifolium repens.
Bellis perennis.
Chryfanthemum leucant.
Acbillea millefoliura.

ptarmica.
Orchis bifolia.

Blommor af stiftande färgor.
Valeriana ossicinalis,' Potamogeton natans,

i äar och siöar.
Convolvulus arvenfis.

på sumpiga ställen.
Scabiofa arvenfis.
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Lonfcera PeriClymen.
Fritillaria meleagris.
Dianthus superbus.
Aquilegia vulgaris.
LinnZea Borealis.
Cardamine pratenfis.

på sänka stallen.

Malva alcea.
Fumaria bulbofa,
Aftragalus glycyphyllus.

uralenfis.
Gnapbalium dioicum.
Tuftilago petafires.
Orcbis maculata*

§" 3.
Biennes kallas de, fom wäxa endast 12 sr, dä de första

året, nar de af frö ttrfäs, endast framkomma i blad, men föl-
jande äret framffjttta stjelk med blomma och bara frukt, hwar-pä de förwitzna ; fädane aro kälarter , rofwor och röt-
ter, winterräg och fywete. Af oega, fom funna prpöa wär
Blomstergård, finnas Jos of? ganffa fä, och aro t finner*het följande.

Af Röd färg/
Tordylium anthrifcus.
Garduus nutans.
Onopordon acanthium.
As»14 eller Blaaktig färg.
Echium vulgäre.
Ajuga pyramidalis.
Cichorium intybus.

Af ®u! färg.
Verbafcum tbapfus.
Trifolium melilows^
Tragopogon pratenfe»
Anthemis tinåoria.

Af £«>it färg.
Cucubalus vrfcofus.

§> 4-

Annn» an> de, hwars tifttib aemenligen ej strccker sig
längre äu ofwer en enda femmat, bä de om wären up.omma

ftf
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af' sina fbn, framföuto i blomma och bara sto fåmt omOder sörwtsna af dega- fort/ena följande fina rum i wär Blom-
fiers4ro*

Röda eller Rödaktiga
Blommor.

Anagallis arvenfis.
Gentiana centaurium.Dianthus armeria.
Papaver alla fpecips,
Agroftema githago,
Vicia lativa.

814 eller Bl4aktiga
Blommor.

Gentiana amarella.
campeflris.

Delphinium con solida,.
Thymus acinos.
Centaurea cyanus.
lafione montana,

Gula Blommor.
Refeda luteola.
Trifoiium agrarium.

fpadiceum.
Gnapbalium arenarium.
Caleiidula officinalis.

Hwita Blommor.
Stellaria hololtea.
Matricaria chamomilla.

Svaveolens.
Skiftande Blommor.

Melampyrum criftatum.
arvenfe.
nemorofum.

Trifblium arvenfe,
Viola tricolorv.

§. 5-

Walluktande orter kallas fåbane, från hwilka antingen
blommorne eller olaten, eller ock Kela örten fpriba en oehagelig
luft. Somligas blad gifroa tndl intet ifrån sig någon särde-
les luft, innan de gnuggas mellan händerne; andre åtcr ej in>
nan de torrfas. Somligas blommor lukta ei om dagen , men
desto mera om natten: ock sädana walluktande af ro^ra inlän-
sia aro bland andre detze nedanstående, af hwilka mästedelenB 2 äro
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sro perennes, bock några biennes och annuZe , fom i före-
gående §§. äro nämnde, sä wäl som de fiaste af perennes.

Anthoxantbum odoratum.
Milium efftifum.
Afperula odorata.
Galium verum.

boreale.
Primula veris.
Louieera periclymenum,
Convallaria majalis.
Adoxa mofchatellina.
Diantbus fuperbus.

arenarius.
Prunus avium.

padus.
Crata?gus aria.

oxyacantba.
Sorbus aucuparia.
Pyrus malus.
Alla fpecies af l^olg.
Tilia Europ^a.
Mentba arvenfis.

aczuatica.

Origanum vulgäre.
Thymus acinos.
Malva mofchata.
Coronilla emerus.
Lathyrus pratenfis.
s första fpecies af Trifoliuro.
Medicago falcata.
Carduus nutans.
Tanacetum vulgäre.
Artemifia maritima.
Matricaria Chamomilla.

fvaveolens.
Calendula officinalis.
Viola odorata.

hirta.
Orchis bifolia
Gpbrys monorchis."
Rhodiola Rofea.
Holcus odoratus.
Acer platanoides.

Här tor man ej förtiga, bet man bland be förnämsta
nämnt några af hroart flag : flera lika goda har ock kunnat an-
föras; men af fäga, hwilken blomma ar wackrare, hwilken
minbre wacker, låter ej så noga göra sig, halst fom tycket är
olika) ty den ena ser mera angenämt i en blomma, bet anbra
äter finna i någon arman. As be upråfnabe hafwa somliga
mera prälanbe blommor an be anbra; men bege senare tyckas

6s-
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,äfweifförf/ena sina rum, antingen som okande varieteter, eller
,sir någon synnerlig ffapnad. £>en fom wil anlägga en blom-
stergård af inlänfka waxter, bchöfwer ej famla alla öe af mig
upräknade, utan endast dem, fom finnas på den ort han bor
wildt wäranbe, eller ock af famma orts warter endast dem, som
antingen pråla med de fackaste blomster, eller sprida ifrån sig
ben behageligaste luft.

§.6.
I anledning af den delning i föregående §§. antagen ar,

bör jag här ej lämna opåmint, huru detza blomster funna be-
awämligast planteras: då det mätfes, at perennes böra skiljas
från dlennes ocl) annuae: biennes åter från annuae, af de få i
anfeende havtil, fom til färgorne ock storleken får fina farstilta
fångat alt efter sin art och natur : men förnämligast efterses,
af de smärre waxanbe blomster planteras på de närmaste fän-
garne åt middags fölen, på det be större ej medelst sin skugga
må beröfwa de smärre sin tilroart;

e
ty skulle, utan afseende pH

alt detta, blcmning ske, wore man nödsakad, om blomstergården
stal bibehålla fin fägring, årligen besä de utgående ställen, dä
perennes därigenom skulle både fuboas och fordra större beswär.
J&wab belningen efter färgorne af hwardera arten angär, få kan
man därmed göra efter egit godfycko, antingen af plantera alla
perennes af röd färg på et ställe, alla af blå på ef annafv el-
ler ock blandar man dem om hwarannan ; ehuru det ffer, har
man lifroal hela sommaren igenom det nöjet, at mast dageligen
fe nya örter fmmfpricka; hwad åter sielfwa planteringen angår,
ar den ganska lätt, allenast man i det närmaste härmar natu-
ren efter, fy ingen widare omsorg fordras, fedan fängarne och
ställen äro tillagade, än gä fil de stallen de roillf roäva, atdäraf
de i §§. 2. 3. 4 och 5. upräknade, söka sig wackra Blomster-
ständ, då perennes fages med rot och genast nedsättes: men af
Biennes och ännu» samlar man tib efter annan frö, att där-

«3 ef-
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efter fom be hinna mogna , hwilka wår eller höst utsås och tll,
börligf fom anbra Blomsterstånd pä sina ti^oronade stallen ut*
flyttat och wårdas. (^un^ber^s Tragåcö^praxis kan harwib
komma tilpieU.) Ej bör obemalf lemnas, at en del af wära roiibt
waranbe örter äro afwen få froåra , af så af frö uproäjra ; fom
en utlänska; men fiif och eftertänka ofroerroinner alt. Skul-
le någon omkring qroarteren åstunda anlägga små lefwanbe hac-
fat i sin Blomstergårb, eller ock wilja hafwa högre hackar pä
någonbera af sidorna uti den famma, eller om sommaren
ästunda et lusthus af waxande trän, lå lämnas til unberrät-
telfe, at fil högre lefroanbe 'hackar af Norbens enssilfa frästag,
foljanbe tyckas wam be fjenligaste, fäsom be, hwilka låta wal
klippa fig, nämligen Linb, Lönn, Gran k. af behe kunna ock
lusthus planteras. Til lägre häckar äro besie blanb bäste,
mo, eller Kalfbärs oussar, röba winbarsbustar, Tro, Me-
fpilus cotoneafter och En. Til något högre fjenar Hagforn,
elån, Getapel, Hafstörne och Hatzcl; men skarpa wjntrar
staba iblanb här i Finlanb en bel af be sistnämbe. Wil man
til lefwanbe Häckar bruka fådane utlanfka frästag, fom tola
Climatet någonsin fä wäl fom wära egna, fä fär man både af
Syrener och Siberissa ärtetran få wäl de täckaste häckar som
lusthus, to båda låta altför wäl föröka och fortplanta sig; man
kunde til lefroanoe häckar namngifwa stere ; men Läfaren torde
wam nögd med dejje anförde.

§. 7*
Wi) denna Blomstergårds anläggande, (som förnämligast

bör ske i ffogb för de kalla roäderstrccken wib någon bognad,)
torde någon beklaga jlg ej hafwa någon tjenlig jord til Krybd-
Kål- eller Trågärd, mycket minöré fil någon Blomstergård:
til besroaranöe häraf, wil jag endast nämna, at den, som fin-
ner nöje för tacka blomster, lärer ej gärna sakna plats at sä
och planfem dempä, halst detze ej äro sä kinkoge, som fceroan*

lige
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lig^e wåra £robt»gårt>s wäxter; defiutan lärer han pä aWr många
stallen så i Swerige som Ftnlanö fe, i det ställe går&Sagaren bor
roara mon om en angenäm utsikt näm in nl sin gård , en mängd
af stenrösen och små kullor, emellan hwilka äro dalder, ia stun-
dom stora holor samt samlingar ester bygnader; månne denna
park, som mera liknar ef förstört Jerusalem > ej skulle förtje-
na några dagars arbete, både för enssilt od) de efterkom-
mandes nöje? Jo ganska roat: Skulle näM sankt ställe stö-
ta til, förorsakat af en källåder, få kan mar där anlägga ben
präktigaste fiskeDam, uti hwilken Nymphaa, Potamogeten och
fler* täcka wattuwäxter rätt wäl trifroas, både at gifroa fiffen
fbba od) åskådaren ögnefagnad- IfatitMte åter kunde andra täcka
roärter, som älska gärna någon syra, få inrymme; möter igen
någon högd, fom skulle försträcka en härifrän, få sinnes af de
i söreqående §§" upräknade Blomster, sådane, fom wäl trifwas
på slika ställen; Meo ef ord, lordmonen må bestå af Hwad
flags att fom Hälst, få är hon fjenlig, allenast en liten förbät-
tting tilkommer, och den ordning fom naturen sielf fordrar nyt-
tjas; ty på fädant ställe örten wärer, wil den gärna blifwa
planterad ; de måste af föregående wäxter Hålla fil goda en wam»
lig Trägårds jord, och äro få, fom ej 1 sidan jord femma fort,
utan fordra watn , bafroige och form ställen m. m. Den fom
wil noga weta, hwad jordmon aldrabalst de af mig i föregåen-
be §§■. upräknade wäxter alssa, fan lätfeligen få bet igen uti Herr
Ardi. ocb 3\ibb. von l.llvkrs' Flor. Svéc. hwarest wib hwat
ört står mästabelen utmärkt, pä hroiJfä ställen ben bälst af na-

turen wärer: en lyckeligframtid lärer genom oförtrutne älstare,
at utleta naturens hemligheter, än beboda oh mera.

G. A. Ä.



Til Herr CANDIDATEN.

Hvad mon tro mer en roa Kan,
KK Än se en Luftegård,
Där Blomftren i sm fägring man

Med fkönfta färgor får?
Befe och fkåda hur natur'n

Uar dem vål sirat, juli
Framfor all andra skapta Djur'n,

8å det år ftörfta luft.
Herr Candidat I^i har ju bår

Levilt nur Blomftren (kön,
Så nyttiga fom tacka är,

Ty önskar jag til lön
I må med blad af Lager små

på hjeflan krans Inart li,
Och högre ärans trappfteg gå,

Samt åfven Doäor bli.
ISRAEL MALEENT,

Til AUCTOREN.
K Min tterre, k^r Perfbn jag högft förbunden år,H^K 'llllåt mig därför all min sågnad få förklara :
Jag Kar ju lyckan ågt, at ta den samma vara,

Som under Lder värd fa vackra fsker lår,
d^åli GUD ock Mormors lkygd far Eder då beprifa,

För det jag redan vet och framdels veta får
Jag önflkar därtör Er> at allting lyckligt går:

Jag til min dödsftund flul et tacksamt bjerta visa.
Ert arbet iärer nog vår lårda verld berömma,
tton är allena den, fora kan lörtjentter dömma.

Klcs^vs Wasström;



Ad Clariffimum D:num RESPONDENTEM.
U^eee! tuo fruäia surZN nune hortus amc)3NU3

H^. I^ecrareumc^ue eiro, BvaviB amiee, folum.
Eximius Mvir labor die nominezcme I)EoB<^ue;

Eft Lc enim violis gloria dc>nc)B^ue fuus.
Hortor colitur Priapus mrela DEusque

Vernac^ue graminec)3 Flora coronar agrös.
Candida Flora "lidi mmier aula odfrriera DEorum:

Phoebus L^ obftrictus Bacchus L^ ipsc: manet:
Phoebe, coi'oNÄi'e3 c^uo tot capita älta yirorum,

IVi legeret folium I^lai'a miniftra Tibi?
Philofophis mulN5 quondam clariBc^uc Poetis

Ssepc rofas inter vita peracta fuit.
Sic inter violas Epicuri vira fluebat,

3ic quoque Virgilio vivere lvacier amor.
Turba Puellarum lu6oB duxilfe perherbas.

Pukhra poteft;iftis Flora benigna clioriZ.
3Vi suerinr violae, misere res ftaret amanrum,

Signaque deficerent queis sruererur amoi',
Hinc 'lidi, Lindvalli^ Laus, decusque manebit,

Eama NQvem Mulas in "lua jura vocans.
/Emula, conjicio lis inde Hr orta Sorores

Inrer Apollineas: quae Tibi dona teier.
Gratulor eximium csui lic conringir honorem

Et merito laurum "le meliulle puto.
I^esperieoB Libycis hortos jaeuille lud oris

Fabula ferr norc)B terrilirare fiia.
Yerior ifta dies noftris contendit eosdem

Jam pofitos terris aufpicio efle Tuo.

C. G. BROOCMAN,
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