Rozdżiáł VI.

O Wodách w Islándyi.

Ná wielu mieyscách w Islándyi znaidują śię wody bárzo
gorące y práwie jak ukrop, wrzące. Ztych dym nie ináczy
jedno jako z Wapiennice wychodźi/ á zdroie swoie z źiemie
máją. Na drugich mieyscach wody te w wielkie potoki y
strumienie śię obracają: y bez wątpienia zeby od zdrowia
mogły

bydź

ludźiom

chorym

pozyteczne/

tylko

źe

Islanderowie nie wiele ich zaźywáją/ a krom tego nie masz
miedzy niemi tak wiele ludźi rozmaitemi chorobámi
śćiśnionich jako u nas: zaźywáją ich jednak przećię:
abowiem w nich Mięso sobie wárzą/ á niektorzy poprostu
telko ná roźen wetknąwszy/ ábo ná powroźie uwiązawszy/
w oney wodźie utopią y tak tám długo zawieszą/ áź
doskonále uwra/ co jednák rychło bywa/ bo oná woda
srodze jest gorąca. Y tak do piero z wody wyciągnąwszy/
wszytkie kośći od mięsá wybierźą y tu zostáwią/ á mięso do
domow swoich odnoszą y pod dáchem rozwieszają/ á z tego
juź tak jáko nadłuzey bydź moźe/ pod czas y przez cáły Rok
pomáłu według potrzeby krają y iedzą. Mieso to bárzo/
jakom juź wyźey przypomniał iest nie smaczne, á zgołá,

mamli tak po prostu powiedźieć/ źadnego smaku w nim nie
mász/ ále jákozkolwiek/ przećię je oni y rádźi jedźą y bárzo
sobie smakują choćia w nim pełniuchno dźiur/ nieod
robáctwá/ ale od długiego chowania. Niektorzy záś do
koćielká wody źimney y swieźey nálawszy á mięso
włoźywszy/ do oney gorącey wody y z kocielkiem je dawáją
y w niey ták głęboko coby śię telko koćiełek nie zálał
wieszają/ ktore tak własnie śię teź tám prędko uwárzy/
jakoby je przy nalepszym ogniu postáwieł. á przećię już to
ták tym sposobem uwárzone mięso/ lepiey smakuie niź owo
co je sámo bez státku zadnego do oney goracey wody
dawają y w niey je wárzą. Tymźe sposobem y ći co słod
mają/ w oney wodźie piwo sobie robią: więc záźywáją teź
oney wody tak gorącey y do pránia szat/ y jesliź w czym
tedy w tym ona wodá jest im barzo poźyteczna/ poniewáź
tám źadnego mydła nie mają/ á przećię kiedy śię cokolwiek
w oney wodźie trochę upierze zaraz z stąd wszytek brud ják
od mydła/ schodźi/ y to co śię pierze białe zostawa. Przy
takich wodách máją tám niektorzy małe sádzaweczki ábo
Skrzynie urobione/ do ktorych czasu potrzeby wody oney
gorący nápuszczáją/ á gdy śię trochę przestudźi/ w niey śię
myią/ á zmywszy znowu ją záś precz wypuszczáją.

Chłodnych wod y do pićia barzo dobrych dostátek máją z
ktorych insze w barzo głęgokich przyrwách miedzy
opokámi ćieką insze záśię z samych wysokich opok na doł
spadają/ y dźiwnie są źimne. Znaiduja śię teź tam dwie
studnie/ w ktorych wodá tę własność ma/ źe do jedney
wełna czarna wrzucona w białą śię obraca/ do drugi biała,
w czarną. Rzek teź welkich y bystrych nie mało tám jest/
przez ktore, źe mostow źadnych nie masz/ ná koniách,
częstokroć z wielkim niebezpeczenstwem przeprawiáć śię
ludźiom przydźie. Ryb w nich dostatek máją/ á osobliwie
Lososiow.

