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Якщо додати срібло
- Святий отець, я не розумію, приходиш до бідняка він привітний і
помагає як може. Приходиш до багача, він нікого не бачить. Невже це тільки
із-за грошей?
- Вигляни у вікно, що ти бачиш, - сказав Святий отець.
- Жінку з дитиною, віз, що їде на базар, - відповіла молода людина.
- Добре. А зараз подивися в дзеркало. Що ти там
бачиш?
- Ну що я можу бачити? Тільки себе самого.
- Так от, вікно зроблене з скла і дзеркало
зроблене з скла. Та варто додати трохи срібла, і ти
вже бачиш тільки себе.

Что такое деньги
Ученик спросил:
— Учитель, что такое деньги?
Учитель взглянул на спросившего и рассмеялся:
— Только не говори, что ты не видел денег. По крайней мере, ты
однажды платил за обучение в Школе! Лучше спроси ещё раз!
— Да, конечно, — улыбнулся ученик (видно было, что он хочет задать
непростой вопрос). — Что такое деньги в кошельке покупателя?
— А это очень хороший вопрос, — одобрительно кивнул головой
Учитель. — В кошельке покупателя деньги… — он сделал паузу, подумал и
улыбнулся: — Да, в этом случае они вообще ничего не значат!
— Как же так? — удивился ученик, — ведь мы всегда говорим о
прибыли, считаем расходы. Предприятие, в котором не будут обращать
внимания на деньги, просто разорится!
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— Ты прав, — сказал Учитель, — но мы ведь говорим о деньгах в
кошельке покупателя! До тех пор, пока деньги лежат в его кошельке, это
просто кусочки бумаги или металла. Человек может думать о том, что он на
них купит, но это — в его голове, а не кошельке! Потом он покупает что-то,
но только то, что он считает на сколько-то более ценным для себя, чем
деньги, которые отдаёт. И уже когда он несёт покупку домой, он радуется
той разнице, которую выиграл. Но это опять не деньги.
— Получается, что деньги сами по себе ничего не значат?
— Конечно! — улыбнулся Учитель. — Я же сказал, это — кусочки бумаги
или металла.
Загублені дукати
Цікава історія трапилася з одним грецьким
купцем, що привіз до Львова вино. На торзі, що
відбувався на Ринку, він загубив мішечок золотих
дукатів. Йому порадили найняти галайкала, який
буде ходити туди й сюди й кричати, що хто знайде
гаман з грішми, то дістане винагороду: десять
дукатів.
За якийсь час один хлопчина і справді знайшов під возом гаман.
Розв’язав його, порахував гроші і виявилось їх рівно сто. Десять узяв собі, а
решту заніс грекові. Але той, діставши свій гаман, відразу пошкодував, що
обіцяв таку значну винагороду і почав обзивати хлопця злодюгою, бо в
мішечку, мовляв, було сто п’ятдесят дукатів, а не сто.
Довелося їм стати перед очі війта. Той вислухав їх, поклав на столі Біблію
і сказав:
– Чи клянетесь ви говорити правду?
– Так, клянемось, – в один голос проказали вони.
– Тоді кладіть руку на Святе письмо і відповідайте. Скільки грошей було
в гамані?
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– Рівно сто, – сказав хлопець.
– Рівно сто п'ятдесяти, – сказав грек.
– Ну, що ж, ви поклялись на Біблії і я не маю жодних підстав не вірити
вам. Ви обоє сказали правду. Дайте мені цей гаман, добродію.
Купець подав гаман, і Зиморович вручив його хлопцеві.
– Візьми ці гроші і якщо до вечора ніхто по них не зголоситься, вони твої.
А вам, шановний купче, раджу знову найняти галайкала, бо цей гаман
вочевидь не ваш. У ньому нема тої суми, яку ви загубили.
Отелешений грек не знав, що далі чинити і впав на коліна перед
бургомістром та почав просити гроші назад. Він признався, що збрехав і мало
не рвав на собі волосся.
– Слухайте, добродію, – зупинив його бідкання Зиморович, – ви за свою
брехню втратили тільки сто дукатів. А за ламання клятви дістанете
п'ятдесят нагаїв на площі. Вибирайте, що ліпше.
І купець, похнюпившись, мусив вертати з нічим.
Барин и приказчики
Нанял барин двух приказчиков – Василия и
Петра. Через месяц выдает им плату: Василию – 5
рублей, а Петру – 3 рубля. Возмутился Петр:
– Я и моложе, и выше, и проворнее, чем
Василий. Да и семья у меня больше. Так почему же
мне меньше платите?
Ухмыльнулся барин:
– Видишь обоз за околицей? Узнай, кто такие.
Быстро вернулся Петр:
– Из Рязани будут…
– А куда направляются?
Снова быстро вернулся Петр:
– В Саратов едут…
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– А что везут? – интересуется барин.
Вернувшись, Петр доложил:
– Рожь и пшеницу.
Позвал барин Василия:
– Там обоз идет, узнай, кто такие.
Возвращается Василий:
– Это, хозяин, обоз рязанский будет. В Саратов на базар везут рожь и
пшеницу. Есть еще и овес. Собираются продать там по сорок копеек за пуд. Я
с ними сторговался по тридцать. Будем покупать, или пусть далее едут?
Барин многозначительно посмотрел на Петра.
Гумореска Павла Глазового "Гроші треба берегти"
Всі дивуються з Панька: як придбав він дачу?
— Я уміло,— каже той,— грошенята трачу.
Научився відкладать гроші помаленьку.
Хтось купує коньячок, я беру біленьку.
Хтось купує шоколад, я купую пончик.
Хтось сідає у літак, я — в твердий вагончик.
Хтось у Сочі на курорт виїжджа з сім'єю,
Я з дружиною удвох... Та й то не з своєю.
Звідки гроші у студента
Сказав студент товаришу: — В тебе три костюми.
Звідки грошей стільки маєш? Це ж великі суми.—
А товариш посміхнувся, глянув хитрувато.
— Я хороші гроші маю, бо пишу багато.
— Що ж ти пишеш — вірші, прозу? Подаєш в журнали?
— Та ні, батькам листи пишу, щоб грошей прислали.
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КОПІЄЧКА
Прийшла в гості до невістки
Сердита свекруха.
Сидить, бурчить, набридає,
Як осіння муха.
- Ой, невісточко, невдале
У тебе дитятко.
Якесь воно вовкувате.
Німе, як телятко.
Вже ж десятий йому місяць,
А ще не балака.
Даю йому копієчку,
Воно каже: «Кака»...
А невістка відказує:
- Чого ж дивуваться?
Хто вам тепер за копійку
Скаже, що ви цяця?

7

Смешные афоризмы про деньги
ô Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги.
ô Существуют три верных друга: старая книга, старая собака и
наличные деньги.
ô Из всех видов искусств для нас важнейшим является искусство
достать деньги.
ô В формуле товар-деньги-товар автор не указал, как ему удавалось
уйти от налогов...
ô Будешь искать деньги там, где потерял, потеряешь еще и время.
ô Наибольшим спросом из всей печатной продукции до сих пор
пользуются деньги.
ô Люди часто меняют деньги, а деньги в отместку меняют людей.
ô Какой американский президент не мечтает попасть на деньги?..
ô Покупайте собак! Это единственный способ приобрести искреннюю
любовь за деньги.
ô Когда человек говорит "у меня нет денег" - это на самом деле
означает, что деньги у него есть, но не в том количестве, в каком он хочет.
ô Все согласны, что власть и деньги портят людей, но никто не прочь
убедиться в этом на собственном опыте.
ô Хорошие деньги, как хорошая собака, любят хозяина и не любят
других.
ô Самая страшная депрессия - это когда уже не радуют даже деньги.
ô Скажи мне на что ты тратишь свои деньги, и я скажу где ты их
берешь.
ô Студенты и деньги - вещи совместимые, но редко и ненадолго.
ô Первую половину жизни человек тратит деньги чтобы испортить
свое здоровье а вторую чтобы восстановить .
ô Удивительная вещь деньги - то их нет, то их совсем нет.
ô Если деньги не радуют - значит, они не ваши.
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ô Нельзя любить деньги больше, чем себя.
ô Люди, зарабатывая деньги, теряют здоровье, а потом теряют деньги,
пытаясь восстановить это самое здоровье
ô Люди, имеющие большие деньги, либо охраняются полицией, либо
разыскиваются ею.
ô Беда не в том, что люди имеют власть над деньгами, а в том, что
деньги имеют власть над людьми.
ô Если вы не любите деньги, то и они вас не полюбят
ô Работа не деньги - она не заканчивается.
ô ЗАГС - это единственное заведение, где за брак платят деньги.
ô В умелых женских руках деньги не задерживаются.
ô Если деньги для вас не главное, то главное для вас, не говорить об
этом начальству.
ô Что значит «жизнь удалась»? Это когда заходишь в магазин, деньги
есть, а тебе ничего не надо.
ô Знаете ли вы что если положить деньги перед зеркалом то их
количество удваивается
ô Если вы перестали любить деньги - значит, у вас их нет.
ô Лучше всего деньги вкладывать в кошелек.
ô Когда исчезают деньги, появляется чувство юмора.
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Прислів’я про гроші
ô Або грай, або гроші вертай!
ô Біда з грошима – біда і без грошей.
ô Брат братом, сват сватом, а гроші – не рідня.
ô Велика справа – гроші, а ще більше – правда!
ô Віддай гроші руками, а ходи за ними ногами.
ô Віра вірою, а бринза за гроші.
ô Грошей – і кишеня не сходиться.
ô Гроші відкривають всі двері.
ô Гроші круглі: день і ніч котяться.
ô Гроші маленькі, та велику справу роблять.
ô Гроші хороші лічені, а діти виховані.
ô Де гроші говорять, там правда мовчить.
ô Де гроші говорять, там розум мовчить.
ô Де качани копали, там і гроші пропали.
ô Держи копієчку про чорний день.
ô Де треба – свисни, та золотом блисни.
ô Де не доглядиш оком, заплатиш гаманцем.
ô Діла на копійку, а балачок на гривню.
ô Договір дорожче за гроші.
ô За гроші і біс молитву прочитає.
ô За добре слово не платять грошей, а скажеш – усім приємно.
ô За гроші не купиш ні батька, ні матері, ні родини.
ô За спрос грошей не беруть.
ô За що продать, то продать, аби свіжа копійка!
ô З грошима і в грязі чистий.
ô I знов за рибу гроші.
ô Кому так, кому п'ятак, а кому дарма.
ô Копійка любить, щоб її рахували.
10

ô Купив біду за свої гроші.
ô Людина без грошей, як птах без крил.
ô На копійку напився, а на рубель похвалився.
ô Не женися за довгим рублем, і короткий втратиш.
ô Почин дорожче грошей.
ô Розум за гроші не купиш.
ô Скупому душа дешевше гроша.
ô Скупий і над копійкою трясеться.
ô Слово старше, ніж гроші.
ô Совісті менше – грошей більше.
ô Той п'є, у кого гроші є.
ô У кого гаманець товстий, у того розмова проста.
ô У нього грошей, як у жаби пір'я.
ô Хай і моя копійка не буде щербата.
ô Хлопець і тепер червонець стоїть, а як боки намнуть, то і два дадуть.
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Афоризми про гроші
ô Багатство подібно до морської води, від якої спрага тим більше
посилюється, чим більше п’єш.
(Артур Шопенгауер)

ô Божевільних грошей не буває, бувають божевільні від грошей.
(Стас Янковський)

ô Важко виглядати на всі сто, коли в кишені тільки 50.
(Яна Джангирова)

ô Витрачай на один пенс менше, ніж заробляєш.
(Бенджамин Франклін)

ô Все життя копив гроші про чорний день, а сам білого дня не бачив.
(Веселін Георгиев)

ô Всіх грошей не заробиш. Все одно знайдеться той, хто зробить це
вперед тебе.
(Андрій Козак)

ô Грошей не вистачає всім, але багатим не хватає значно більше.
(Михайло Мамчич)

ô Грошей потрібні рівно стільки, щоб не відчувати себе приниженим.
(Алла Пугачова)

ô Грошима треба управляти, а не служити ім.
(Сенека Луций Анней (Молодший)

ô Гроші – благо негативне: про них, як про здоров’я, думаєш тільки
тоді, коли їх немає.
(А. Апухтін)

ô Гроші – джерело духовності. Можеш собі місце у Великому театрі
купити.
(Володимир Бринцалов)

ô Гроші в розумних межах розкріпачують, в надлишку – поневолюють.
(Ілля Шевельов)

ô Гроші мають ціну, коли вони в твоїй кишені.
(Веселін Георгиев)
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ô Гроші хороші, коли вони – засіб, і огидні, коли вони – мета.
(Георгій Олександров)

ô Гроші, якими володієш, – знаряддя свободи; ті, за якими женешся, –
знаряддя рабства.
(Жан Жак Руссо)

ô Добробут держави забезпечують не ті гроші, які вона щорічно
відпускає чиновникам, а ті, що вона щорічно залишає в кишенях громадян.
(Й. Етвеш)

ô За все треба платити. Особливо за великі гроші!
(Степан Балакин)

ô За гроші можна купити майже все – окрім теплоти людського серця.
(Ральф Уолдо Емерсон)

ô За гроші можна, звичайно, купити чарівного пса, але ніякі гроші не
змусять його радісно виляти хвостом.
(Біллінгс Уїльям )

ô Золото вбило більше душ, чим залізо – тіл.
(Вальтер Скотт)

ô Коли були гроші, я купував книги, а коли грошей не було – одяг і їжу.
(Еразм Роттердамський)

ô Копити гроші – річ корисна, особливо якщо це вже зробили ваші
батьки.
(Уїнстон Черчилль)

ô Найважче заробити перший мільйон доларів.
(Арістотель Онассис)

ô Раз в країні бродять якісь грошові знаки, то повинні бути люди, у
яких їх багато.
(Ілля Ільф і Євгеній Петров )

ô То не біда, якщо за рубель дають піврубля; а то буде біда, коли за
рубель почнуть давати в морду.
(Михайло Салтиков-Щедрін)
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ô Хто стверджує, що гроші можуть зробити все, цілком імовірно, сам
може зробити все ради грошей.
(Бенджамин Франклін)

ô Якби все те, що блищить, було золото – золото коштувало б багато
дешевше.
(Мігель Сервантес)

ô Якщо хочете бути багатим, навчитеся не тільки заробляти, але і бути
економними.
(Бенджамин Франклін)

14

15

