Familja e Soelit ka festë sot.
Mamaja i afrohet dhe i thotë:
“Sot do të kesh një detyrë të
veçantë Soel.
Kur të vijnë miqtë, do t'i
numërosh dhe do të nxjerrësh
pjata për secilin, në mënyrë që
të gjithë të kenë një pjatë
gjatë darkës.”
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Në fillim, Soeli numëron
familjarët: mamin, babin,
vëllain Mikeli, motrën Sonila,
dhe më pas veten e tij.
Ai numëron 5 me gishta,
nxjerr 5 pjata blu dhe i vendos
njëra mbi tjetrën mbi tryezë.
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Dera hapet dhe vijnë halla me pesë kushërinj të tij. Mami i përshëndet, duke
iu thënë: "Mirë se vini! Urdhëroni! Darka është pothuajse gati.
" Soeli numëron 6 veta dhe vë re që në kuzhinë nuk ka mjaftueshëm pjata blu.
Ndaj, ai merr 5 pjata blu, 1 pjatë të verdhë dhe i shton mbi pjatat e tjera në
tryezë, teksa numëron: "5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 pjata!"
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Më pas mbërrijnë
gjyshërit dhe fqinjët.
Mami hap derën dhe
thotë: "Hyni brenda,
darka është pothuajse
gati!"
Soeli numëron 4 veta,
merr 4 pjata të verdha
dhe i vendos sipër
pjatave të tjera.
Ndërkohë ai numëron:
"11, 12, 13, 14, 15.
15 pjata!"
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Mbërrijnë edhe shoku i
babit me familjen e tij.
Ai hap derën dhe i
përshëndet: "Më bëhet
qejfi që erdhët!"
Urdhëroni! Darka është
pothuajse gati.”
Soel numëron 8 njerëz,
merr disa pjata të verdha
dhe disa të gjelbra dhe i
vendos mbi stivën me pjata
mbi tryezë.
Ndërkohë numëron,
“15 … 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23. 23 pjata!”
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Soeli sheh stivën me pjata mbi
tryezë.
“Uauuu! Kam bërë një kullë të
madhe!” Ai ndjehet krenar.
Ai vë re që mami ka
10 pjata për secilën ngjyrë.
Soeli i numëron në grupe me
nga dhjetë, “10 pjata blu, 10 të
verdha, dhe 3 të gjelbra
bëjnë 23.”
Të gjithë ulen përreth tryezës dhe
secili prej tyre ka nga një pjatë.
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Në shtëpi ndjehet aroma e
gatimeve teksa miqtë bisedojnë
dhe gëzojnë me njëri-tjetrin.
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“Faleminderit për ndihmën
Soel." - buzëqesh mami.
Soel është i lumtur që të
gjithë kanë një pjatë.
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