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ДАНИИЛ ХАРМС
17-ТЕ КОНЯ
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На село един човек умрял и оставил на синовете си следното
завещание.

„На най-големия си син оставям 1/2 от наследството си, на
средния си син оставям 1/3 от наследството си, а на най-малкия си син
оставям 1/9 от наследството си.“

След смъртта на човека останали само 17 коня и нищо друго.
Синовете започнали да делят 17-те коня помежду си.

— Аз — казал най-големият — ще взема 1/2 от всички коне.
Значи 17:2 — излиза 8 1/2.

— Че как ще вземеш 8 1/2 кон? — попитал средният брат. — Да
не си решил да разрежеш коня на парчета?

— Така си е — съгласил се най-големият брат, — ама и вие няма
да си вземете своите части. Щото 17 не се дели нито на 2, нито на 3,
нито на 9!

— И какво да правим?
— Вижте — рекъл най-малкият брат, — познавам един много

умен човек, казва се Иван Петрович Рассудилов, само той ще измисли
как да ни помогне.

— Добре тогава, повикай го — съгласили се братята му.
Най-малкият изчезнал някъде и скоро се върнал с някакъв човек,

който яздел кон и пушел тънка луличка. „Ето — рекъл най-малкият
брат, — това е Иван Петрович Рассудилов.“

Разказали му братята за мъката си. Изслушал ги Рассудилов и
рекъл: „Вземете и моя кон, така ще имате 18 коня и ще си ги поделите
спокойно.“

Започнали братята да делят 18-те коня.
Най-големият взел 1/2 — 9 коня, средният взел 1/3 — 6 коня,

най-малкият взел 1/9 — 2 коня.
Преброили братята конете си: 9+6+2, излезли 17 коня. А Иван

Петрович яхнал своя, 18-ия кон и разпалил луличката си.
— Е, какво, доволни ли сте? — попитал той учудените братя и си

заминал.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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