Rozdźiáł XII.

O kondiciy mieszkájących ábo obywátelow w
Islándyi.

Kondycia tych ktorzy mieszkają w Islándyi/ mogłáby śię
komu widźieć z wielu miar nieszcezsliwa/ bo tych rzeczy/ w
ktore te násze kráje obfitują jako wiele inszych do
sustentaciy y zátrzymánia człowieczego nie maja: y nie
jeden a słusznie mogłby sobie pomyslić/ ze áni on Dekret
Bozey przećiwko Adámowi uczyniony/ w poćie czoła twego
będźiesz chleb jadł:do nich podług litery nie naleźy/ bo tam
zgoła u nich chlebá nie mász, jako teź y Soli/ drzewá, piwá,
winá, owocu y inszych ogrodnych rzeczy tám nie pytai: y
chocaź im naśienie do tego przywoźono/ tedy dármo/ gdyź
to u nich rość nie chce. A przećię oni jednak dobrey myśli
są/ y źiemią swoją śię wielce chlubią y chełpią/ mowiąc źe
pod Słoncem Ziemie lepszey abo Krainy nád Islandią nie
mász. W prawdźieć kto poirzy ná niektore ich sposobnosći
á commoditates/ tedy przyznáć to muśi kaźdy/ źe poniekąd
przećię ći co śię tám zrodźieli/ wiele dla śiebie dobrych
rzeczy máją/ z ktorych tá pierwsza jest/ miánowićie
Powietrze zdrowe/ ktore do zepsowánia śię nie jest ták

skłonne jako násze/ z tąd to jest, ze tam o wielu chorobách
nam tu pospolitych nic niewiedzą/ jako o febrách,
podágrách, morowem powietrzu, y o inszych. Długo teź
żyią/ y znáiduie śię ich wiele źe pułtorastá lat/ á drudzy/
jako to niektorzy mieć chcą/ y dwie sćie lat, przezeli. Sieły
teź wielkiey są á przy tym chyźy/ chocaź z rzadká státury
wysoki/ lecz z więtszey częsći małemi są. Przetoź kiedy z
tych naszech krájow kogo/ chocaź teź wzrostu śrzedniego
obaczą/ tedy mu śię dźiwują:a osobliwie białegłowy barzo
więc małe tam zwykły bywáć: oboiey jednák płći ludźie
dosyć ná weyrzeniu nádobni, piękni, y nie ogorzáli są.
Druga: y to przy nich dobra: iź śię tym co mieć mogą
kontentują: áczći kiedy przy kupcách są/ umieją teź sobie,
pozwolić/ osobliwie w dobrym śię nápijániu: y lubo wiele
trunkow rozmáitych od Kupcow bijorą/ ále przećię nie dáją
im skwasnieć/ bo im wnet koniec wypiwszy je czynią/ á po
tym znowu według dawnego swego zwyczaju do ktorego śię
od dźiećinstwá przyłoźeli zyją. Trzećia: kłopotow teź tám
oni, ktorym tu u nas ludźie podległemi bydź muszą/ są
pozbáwieni: ábowiem, oni o poddánstwie/ áni o Czynszách/
áni o robocie wielkiey coby jey łácnie sprostáć nie mogli/
nic nie wiedzą. Kędy śię komu podoba/ tám mieszkać moźe.

O poźywienie dla śiebie/ dla źony dla dźiatek y czeládźi
głowy sobie názbyt nie łamją/ bo ryb y Mięsá dostátek
maja/ y tym śię źywią. Nawet prac ćięszkich niewiodą/ coby
z fátygą y ćięzarem ich wielkim beło/ ale to ich náwiętsza
wszytká praca jest/ bydłá pilnowáć y opátrowáć. Bo co śię
łowienia ryb dotycze/ rekreácią to ráczey/ á nie ćięszką
robotą u nich názwáć śię moźe/ gdysz u nich ryb jest
wszędźie po dostátku/ ták iź małą chwilę wiele tego Rybak
nazgromadzáć y z tąd śię prawie dobrze zywić moźe.
Zpytaszli teź o odźienie/ to miedzy niemi jest proste/ á w
ktorym śię y białegłowy od Męszczyzn nie bárzo roznią/ dla
tegoź, trudno tám w habićie/ zwłaszcá z tełu białągłowę od
męszczyzny rozeznać. Płotno, poniewaź go nie wiele
dostają/ w wielkiey cenie y poszánowániu u nich jest/ z
tądźe wiele ich, osobliwie nie mal wszytko pospolstwo
skorzánych Koszul záźywa.

