Rozdźiáł XV.

Zamknienie

Aź potey opisałem te rzeczy ktore śię w Islándyi widźieć
ábo słyszeć mogą: álem wiele ieszcze opusćieł/ á to z tych
przyczyn słusznych. Napierwey iz w ták krotkim nie
podobna rzecz byłá wszytko doskonále obaczyć/ dla tegoź
miałoliby śię co beło nie ták jak trzebá/ á dopieroź, nie z
prawdą pisáć/ wolałem zgołá zániecháć: teraz niech śię tym
báczny czytelnik kontentuje/ á jesli śię komu więcey chce
wiedźieć/ y widźieć/ niech źe śię tám sam wypráwi.
Wiecy dla tego ták skąpo śię o tych tám rzećźách
pisáło/ źe gdybym to beł miał wszytko opisáć/ co mi od
Mieszkáncow tey Wyspy referowano było/ nie iedenby śię
podobno znalazł taki/ ktoryby temu wiáry dáć nie chciał/ bo
wiele jest ludźi ná Swiećie/ ktorzy wiec pospolićie zwykli
według swojey Oyczyzny w ktorey śię zrodźieli/ o inszych
Krájách y źiemiách dekretować y rozumieć, rozumiejąc, iź
wszędźie jednákowo/ ják u nich/ rzeczy ná Swiećie idą/
przetoź tácy/ gdy wiec co tákiego kiedy o inszych Nacyach
słyszą/ nic, telko nie wierzyć/ ábo wszytkiemu przeczyć
zwykli. Ale záś káźdy baczeniem y rozumem śię rządzący

człowiek/ osobliwie ten/ ktory w Cudzych Kráiach bywał, y
insze ziemie widział/ skłonnieyszy, rozumiem, do przyjęćiá
tego za pewne będzie/ co mu śię dźiwnego o inszych
Kráiách powiáda. Tak śię bowiem Bogu wszechmogącemu
podobało źeby na Swiećie miedzy Krájami y źiemiami
rozmaitemi rozmáite teź y Cudowne roznosći beły/ y moźe
śię to za pewne twierdzić/ źe y jedney pod Słoncem Nacyi
nie masz/ źeby śię we wszytkim z inszemi zgadzáła/ bo
záwsze jedná nad drugą coś osobliwego má. Z stądźe teź
wielká śię tu przyczyna nam podawa do tego/ ábysmy to
pilnie uwaźali/ źe poniewaź Swiata tego/ ná ktorym nas Bog
chce mieć/ ták dźiwne ułoźenie y rozporządzenie jest/ źe,
mowię/ dopieroź, sam ten Bog/ ktory wszytek swiat
mądroscią swoją rządźi y sprawuie/ wielki jest / dźiwny jest
y Pan niezmierney jest wszechmocnośći Ktore mu samemu
z przedźiwnych spraw y wielkiego miłosrdźia jego, niechai
bedźie czesć y chwałá na wieki/ Amen.
KONIEC.
A z orygynału mistrza, wszędy przepiszawsy, tu wszelkim
internautom i inszym ludziom w Islandyi zakochanym,
ktorym opisanie to się godzi/ posyłamy i pochwały nie
czekając/ niskim sługą Jaśnie Wielmożnych Państwa
pozostając, My jako redakcyja ICELAND.PL/ szczęśliwości
w Islandyi zażywania pożyczamy.

