Rozdżiáł IX.

O drogách w Islándyi.

Drog ktoremiby śię wozem jácháć mogło zadnych nie
masz w Islandyi/ ba y samych wozow tam niepytác/ á
chocaźby teź beły/ tedyby ich zázywác nie mogli. Przetoź
teź, poniewaź tam źadnych drog áni sćieszek ba áni znaku
ktorędyby śię iść abo jacháć miało nie mász/ szkodá śię
niewiádomemu w droge puszczác/ oni zás swiádomi
wszytkich mieysc będąc/ idą ábo jádą ktorędy śię komu
podoba y nabliźey widźi. Nád to wiele nie wczasow ći co śię
tám w drogę udawają záźywáć muszą/ á to nie telko dla
drogi, złey ale teź dla tego źe u nich żadnych Gośćincow abo
Karczem nie mász. Drogi ná tey Wyspie niecnotliwe są/
ktoremi y piechotą czásem przeyść nie podobna dla tegoź
koni do drogi zázywają/ ktorych tám z gołá jest dostátek.
Piechotą poprostu nikt śię u nich pusćić nie śmie/ chybá
źeby nie dáleko beło. Z więtszy częśći iść się tám musi przez
opoki, gory, doły, y bagna wielkie ták źe z trubnosćiąby
człowiek takie mieysca sam przebydź mogł: ále konie ich do
tego tak wyuczone są/ źe choćia gładko kowáne bywáją/
wszędźie jednak przez tákie mieysca á drugie zbyt

niebespieczne/ bespiecznie przeyść mogą: á ludźie nie máją
tego wezwyczáju/ źeby z nich y w nagorszych raźiech z
siadali: drugdźie znaiduią śię mieyscá wszcząt wygorzałe/
przez ktore jáchać srodze jest niebespieczno/ á to dla tego/
źe ná nich telko kamienie jákieś Cienkie/ ná kształ lepienia
jakiego są/ á pod tym srogie jámy/ co kiedy śię przełomi/
bywa częstokroć/ źe y konie y ći co ná nich śiedzą/ tak
głęboko przepadáją/ źe więcey wyniść z tamtąd nie mogą: a
gdy śię przez tákie mieyscá jedźie/ tedy ziemiá nie inaczy
jedno jakby w bęben bieł brzmi/ co daleko słychać więc
bywa. Do tego ją teź tám rozpádliny y przyrwy w opokach
przykre y głębokie/ tak iź w drugich áni dná nie widáć/ á w
niektorych z nich ábo snieg ábo wodá bywa/ á ná niey
káczki pływáją/ ktore jákieby były y ják wielkie/ dla
głębokosci nie rozeznáć/ y dobrego ten náder w zroku bydź
musi/ kto ie telko z oczyć moźe. Indźie są trzesáwiská
srogie/ ná ktorych choćiasz piękna trawá rosćie/ á dla tego
nie zda się bydź nic nie bespiecznego/ ale gdy śię z konmi ná
nie w jedźie/ tedy się one miescá bárzo y tám y sám trzęsą y
uginają/ przetoź kiedy tám koniowi zápáść śię trafi/ trudno
go zásię bywa rátowáć. Na wielu teź miescách są odnogi
Morskie ná mil kilká/ przez ktore jáchać trzebá ( w ten czas

kiedy morze według zwyczáju swego przyrodzonego
ustępuie) prędko bárzo/ zeby wodá ná zad śię wracájąca
ludźi nie poscignęła y nie zátopiełá. A osobliwie w tym tám
naniecnotliwsza y naniebespiecznieysza droga bywa/ źe
jáchać nie raz przychodźi/ przez Rzeki dźiwnie bystre/
przez ktore inákszym śię sposobem nikt przepráwić nie
moźe telko ná koniu/ ktory dobrze pływáć umie y do tego
juź jest przyzwyczáiony/ źeby czlowieka snádnie przenieść
mogł/ ná czym Islánderowie polegájąc/ ták więc ná tych,
ktorzy śię boją, wołać zwykli: Nieboi śię/ telko śię trzimai
dobrze/ o niczym nie mysl, jeno o tym zebyś śię mocno
dźierzał/ kon juź o to śię postára źeby ćię ná drugi brzeg
wyniosł/ gdy go ty telko z tego pierwszego spędźisz. Mostow
źadnych nie máją áni ná wielkich áni na małych rzekách/ á
teź , z czegoby je robieli/ nie wiem/ bo choc tám kámienia
dostátek máją/ ále wapná y inszych do murowánia
narzędow práwie nic, á do tego y jednego rzemieślniká
ktoryby to umiał/ miedzy niemi nie mász. Náwet y to z
niewczasem bywa ludźi ná tey Wyspie podroznych/ iź
gospod zadnych nie máją/ y zwyczáiu tám tákiego niemász
źeby jedni u drugich w domách stawáć mieli/ ále kędy śię
im podobá á mieyscie konia popáść sposobne widzą/ tu

stawáją/ wszelakie rzeczy do potrzeby swoiey z sobą májąc/
ktore na koniách przy sobie noszą: máią bowiem ten
zwyczai/ źe wiele koni w drodze z sobą miewáją/ osobliwie
ći ktorzy są miedzy niemi bogatszy: z ktorych niektorych
ku wozeniu śię/ niektorych zaśię ku noszeniu, namiotow/
stráwy y inszych rzeczy zázywáją/ drugie zas bez ćięzaru
prozno idą/ ná ktorych z inszych kiedy śię umorduią/
ćięzary y rzeczy one wszytkie składają/ á tak przecię dáliey
jádą. Namioty te/ ktore ták z sobą wozą/ nád insze w czásy
y ten im pozytek przynoszą/ źe śię do nich przed Komorámi
wielkiemi kryją/ ktorych tam, tak śię czasem wiele na
człowieká gárnie/ jákoby je z miechá jakiego umyślnie kto
wysypał: przed niemi nikt śię lepiey skryć nie moźe/ jako do
tych namiotow/ do ktorych oni nie lecą/ a jesli ktory
zábłądźi/ záraz szuká ktorędyby zás wylećiał. Niewczas ten
od tych komorow/ nárychley śię trafia ná mieyscách
bágnistych. Much tám práwie żadnych nie mają y inszego
tym podobnego robáctwá/ jako weźow/ źab/ niedźwiatkow/
jászczorek/ y co ná ten sposob inszego jádowitego bydź
moźe.

