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S. D. Reverendus dominus Grosschlag die Catharinae tuas mihi literas reddidit. Bis ac ter legi 
relegique et videor mihi sententiam tuam intelligere. Multis modis consultum videretur cum 
presenti colloqui, quod facias oro Christum propediem, adeo multarum rerum suum senium, sua 
inconstantia. Sic, opinor, felicius consultabimus. Exemplar literarum tuarum adhuc non misi 
Argentinam, ceu parum quadraturum cum prioribus literis quarum copiam bis ad te misi, 5 
novissime per Pfaffium procuratorem. Quod tui mentionem in literis omisi, in causa fuit 
Oecolampadius et Eberbach, veriti ne hoc modo tibi invidiam concitarem apud capitulum re non 
impetrata. Institueram quoque postquam festum Regum ascendere et in hoc paraveram has 
priores, at nec hoc illis placuit, honestius putantibus si ad me quispiam mittatur. O quoties optavi 
presentiam tuam, mi Capito! Usque adeo agnosco meam imprudentiam, maxime si cum tantis 10 
heroibus agendum sit, quos tamen, si me amant, non puto male interpretaturos quod scriptum est, 
et scriptum est quicquid sit, Christo nobis aut subtrahente consilium aut huc impellente, qui novit 
utrum facturum sit pro suo et evangelii gloria. 
 Quod autem hec clausula inserta est, num conditionem liberam velint offerre, hinc cepit 
ansam. Canonicus apud nos de Hohenloe dominico ante Martinum significavit Petrum non facile 15 
cessurum sine pensione, et fortassis duos assensuros, sic tum ut hoc aliunde resarciretur 
successori, si charus contingeret et gratus. Hic nemo adhuc scit num scriptum esset preter 
Eberbachium et eiusdem comitem, de quo tum non constat an aliis dominis quicquam dixerit. 
Ipsum profecto, et si sciunt, ne verbo tamen produnt. Equidem ignoro an invulgare liceat necne. 
Putas zelotypiam parturam amicis1 amicitiam, vereor ne secus accidat, dum re cognita dicturi 20 
quidam essent: cur non abierim oblata alia conditione. Quotus quisque enim est Mogontiae qui 
vel alibi episcopatum mihi non optet? Optas mihi Mogontiam, quam et ipse exopto, talem tum 
quae vel referat Chorazim et Bethsaidas et tum hec: pusillus etiam grex cui placea[t] veritas 
simplicitas, etc. 
 Nolo plura in praesentiarum scribere, nam certo expecto tuas ad me literas quibus 25 
significabis quid agendum respondendumque sit, vel literis, vel nuntio aliquo ad me misso. 
Adhuc autem vel Gerbell. vel Oecolamp., vel Cap. Esset conditio pulcherrima preposito S. 
Thomae, at vereor ne facile hoc impetrari posset. Ipse hoc soluto aulicis negotiis maxime 
optarem. At domini duos facile non tolerant. Et maior videtur animali sapientiae, qua [?] isti [?] 
praediti sunt, dignitas prepositurae quam quod huic stulticiae crucis sese immisceat. Arripe 30 
aliquam occasionem, optime preceptor, et invise nos, ibi quam loquacissime multa, quum 
alioquin decrevisti descendere. Mihi non licet abire, primum quia adventus, deinde quia indies 
expecto responsum. Si scribendum quippiam, tum effinge, sic temperans ut videatur optimum. 
Quod iusseris libentissime facturus, certus ubiubi fuero me habiturum Deum protectorem. 
 Hospitem equi conveni, literas reddidi, quibus lectis respondit se nihil literarum accepisse 35 
ab altero, nihil pecuniae adhuc, alioqui libenter facturum quod proposuissem. Vestium nihil, aut 
librorum, ab Argentina accepi, incertum ubi accepero quomodo mittam, curru fortassis; Menus 
enim non navigatur. 
 Bene vale, charissime benefactor. Mogontiae 1522, 28 Novembris. Accepimus 
commentarios Philippi. Christus merces tua sit. 40 
 Tuus C. Hedio 
                                                 
1 Corr. amicae 



 Si quicquam mea profectione ad Argentinam post Natalis diem efficere possem, vel tui 
vel alterius causa, velim quam libentissime, tantum indica quibus modis faciendum sit. 


