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~~~~!Lora, de Godin, der

M

Vafi genaa'kt, zie 'hoe zyn zoO-rt;
()m haar vinding hoog te roemen,'
~~ -HemmetPaardenWaagenvolgen,N. :6•
. Werd hier met haar Tulpen teelt,
~~ Door de Voer.:_man · O.nverbolgen,
'
'--'<r"'"''""tOp _ecn Vavken a:fgebeeld:t,.,
~~ ·v oortgezwcept om in de Stad ~.
.
~5 En 'het ·brengt de t.yd te binnen, ·
Aan te koomen, ~. 7· Een dte had-•
~~~m4tVan veel ·o nbedagte _,z innen;
·
· - ~~ Met -zyn N. 8. Ma~*:ers fioutgefioolen-,.
Tocn men' voor ·CCO Bol aileen'
~~ ~~mt z~,yn affchetd onver~oolen ,_
~Veel (-¥~ Duyfenden kwam te befie~n, En hy wyfl: ·.met hand voor uyt,
:Laat gy 't.oog wat verdcr .wei den., ,N . .2. -~~m .H?e men · heft volgt_ ~et ~en buyt, .
-Zoo ·ziet gy_ de A.&ies glyden.,~
.~~ Ore . zy door ~e W 1fiels. hgten, . ,
F.n ve,r vallen triet de fplint,
.;,~~ ·Vcrders droev1ge aan.gez1gt~~ ' . N. -9···.· ·
Van de worid're Bubbelwinil,
~~ :M~t <P:o-, Cont:ra na om h?og,
-.Met ~apier voor -G eld·;·.t e · venten ..,
~m ·-DlC ntets. r.egs.en voor .?et OQg,
s ·chiely'k vl.oqg ;Captaal ~·en Renten-, _ .•
A-Is da-r alles 1s gaan vlott-en,
Met de Euytvo€rders van den .wind,
~~ .\ 1?orts een leege N. 4· ,Ki~ met Rotten 1
.N aar V'ianea ~·toe gezwind,
~~ D1e ~ r?nd zo.e~en. naar dten, S~hat,
'I'uilchen by van .,,t fnood vergi11:en, :' ;1 ,,Maar H-elaas! t ts op een :Padt,
~H.angen Scha·kels. Die ;aoor ..Li~len ·
~ ~n l!Yt .;aller Oog vervloQgell,
.
En Bedrog van Schrift - ~n R:e~en, . m~~ .,t Groot Credieten-"t K·o op vermoogen
Zyn,. vetbrookenk enr. aan tween,
Schyrtt
Vefl: .·
. >•.E
h d ~. ~~
~
D
-.-. . . "'gedaan
h . - , ' Amfl:els
L ~ '-t..-11. . .. , ~ '
- ~· ~n · t ·. ~roerzaa- -t 1-m ert en "fc aa · e., .:m~
og :wy ~ ·oopen nQg - ~l;let '~ :O od Merkuur die heeft het kwaade., N. ·g. ~~ En dat het •:weer :mag hetkceren ,,
En zyn aanzigt in 't v;erfchiet,
-,~~
~~ Doo·r .,t beleid der :Burgerheeren·- ,
~op den grond men droevi:g ziet.,
~ "(lp den ·on_
den Voet en Staa,t, ,
, •.
'i · D(ft :voorts ~yk den Overdaad,
·En ~yn Staf legt neergeroqgen,
Rook en Damp -k omt voortgevloogen., ~
-.
En de Middelmaa't \b etragten,
.Uyt M.ous ·A-rent, die de ..Poort N~ S·
O.an is·· ' -e r wtt goets \t e wagten • .

Bloemen, N.
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(• Namemlvk '!. a ~ Duyzend guldens, en men noemde deze ·zo-theid TulpQmania, of Tulpziekce, op aanrading van Prins Fredrik Hendrik, door de
-.__..._ Heeren Staaten, door een Prakaat geituyt. . Zie J.anicon,; R~publiek der Nederlanden, eerfl:e Deel, P~g - 14 en 15.

Mundus ;Vul Decipe.
T e .Rotterdam., b}r Maronier en Vis, Leyden .JJoncoop, Amllerdam H. van .Wetvrn, ,s Haage van Tho/ en van Os,
,., Gouda .Je f/ry, ...Haatlem J.-·Bofch., Zutphen v-an Butderen, en verder in de meefte Steeden! ,
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