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Dochováno Y t',zÝ. rkpe Svatovítském(So), Kap. Praž. D 84' fol. 2oa-3la. Paleogra.
ficky rydal A. Patera (Pcr), Svatoútskýrukopis, Památky I[ Praha 1886. Literatura u Jakubce,Dějiny I' str. 166-167.
Vnaší ukázcev. l.113 : Patv.36-|48' str.59.63 (Szfol.20b-2lb)'av.|L4.27L:
Patv.6L0-766, str. 80-85 (So fol. 27b-29b).
Jotace zachována a upravována všude kromě po j v krátkých slabikách. Změnaó
v uo len1 ještěúplrrěprovedena, ponechán stav rkpu.
14 tak i] taczy .So,jacía. všici Pat - 46 věděti Par] wydyety So - 53 k poslušě]cžyĎí
tl rhpe- 65 zhořě] zrlotzye.So,znořě Pat_79 v vodě]wodye Szl - 102 vtátcě Pat|wratczy
l21 časyPat) chybío rkpe _ 164 ke mně Patj ke mnye mogye myla So - 169 szořila
Pat(zl.2|9)] |zorizy|a So _ 188 zuovu v věčnýpokoj] znowy wyecny k pokoy.Su - 189
mói] muoy So (pro rým) _ 202 zváše]Zaut||yeSo, vzavšěPat _ 23o čestPar] o rkpe naní258 tma Por] tmv Sv _ 270 světa Par] fwyetu Sz
Pláč svaté Mařie
Zapsánv t. zÝ, Hradeckémrkpe (srov. odďl Satiry)' fol. 51b-61b. Ve vydánÍPaterově'
PamátkyVIII' Praha 188l, str. L44-173. Literatura u rakubce, Dějiny I' str. 130.
Část zde otištěná v rkpe fol. 54b-56b, v Pat v. |38-229,str. 152.159. - o rukopise
a o edičníchzásadách ukázek vtz zďe na stÍ. 356.
52 mučie všudy Pct] a rk1le muczie opakozstÍno
P l á čM a r i e M a g d a l e n y
Zapsán rovněž v rkpe }Iradeckém,fol. 29a-51b, v Paterově wdání str. 76.145.
Nové kritické příspěvky k tomuto druhu stč. literatury otiskl A. Škarka, Z problematiky
gotickéhobásnictÉ ČČH €-as,
L947-L948,str. 30-109; tam na stt.5L-52 přehled
českého
neiduleŽitějšicitace a ohlasůbible.
otištěná ukazka je v rkpe na fo|. 37a- 45a,v P at v. 37l-7 L6, str. l 00 - 125.
l8 otpověděti Por] otpowiedte Hrad- 57 má jednosti Patf me gednoftiřÍrad - lL7 a
Por] obiefneho Hrad - 228
tohoPar] a tomu Hrad _ L76 to Pat)kto Hrad - 212 oběšeného
tej] twe Hrad, tvéPat _ 269 světlejie] fwiet/legie Htad, svět,|ejePat
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