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Talar i czerwony złoty
Talar¹, zwierzchnią postacią swo ą okazały,
Garǳił czerwonym złotym², dlatego że mały.

Próżność, Pozory, Pieniąǳ

Gdy przyszło do zmieniania, nie patrzano miary:
Złoty pieniąǳ, choć mały, wart był dwa talary.

¹talar — srebrna moneta obiegowa wartości  złotych polskich. [przypis redakcy ny]
²czerwony złoty — zwany częście dukatem, złota moneta obiegowa o wartości dwukrotnie wyższe niż talar,

t .  złotych polskich. [przypis redakcy ny]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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