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 - Ето менюто за днес – роботът им подаде един лист, 
на който беше написано нещо неразбираемо. 
 - Аз нищо не  мога да прочета, Йолик. Я виж, дали 
няма да го разчетеш. Някаква страшна бърканица от латин-
ски и български букви! 
 - Аз също не мога да разбера. Да накараме робота, 
той ще ни го преведе. 
 - Да, разбира се, менюто ще ви бъде преведено на 
български – каза роботът. – Първо – супа  от морска косте-
нурка, второ – супа от сьомга, трето – супа от заек. Това са 
супите. Четвърто – бульон от телешко варено; пето – бульон 
от заешко варено. Това са бульоните. Шесто – заешко пече-
но, седмо – заешко винен кебап, осмо – телешко винен ке-
бап; девето – ястие от морска костенурка; десето – печена 
сьомга; единадесето – печена яребица, приготвена по най-
вкусен начин. Това са ястията. Дванадесето – фруктов сла-
долед; тринадесето – торта с бананов сироп; четиринадесето 
– шоколадов крем. Това са десертите. Сервира се и предяс-
тие. 
 - То, главата да те заболи от толкова нещо! – извика 
Йолик. 
 - По-право, стомахът. 
 - Не се безпокой,  няма да ям много. 
 - Казваше, че си много гладен. 
 - От слушане се нахраних. 
 - Значи, от днес с четене ще те храня. 
 - Стига си се подигравала, а кажи какво си избираш. 
 - Супа от заек, печена яребица и торта. 
 - Аз пък искам и предястие. Освен това, чудя се как-
во да взема. 



 - Хайде, по-бързо избирай. 
 - Освен това, ще взема супа от морска костенурка и 
ястие от морска костенурка. А за десерт – шоколадов крем. 
 - Веднага ще ви бъдат сервирани – каза роботът и се 
отдалечи. 
 - А кой ще ни плати храната? Аз не получавам пари, 
а ти преди няколко дена даде да ти отпечатат една стихос-
бирка. Кой знае колко пари са ти дали. 
 - Ти си много алчна. 
 - Ти си по-алчен от мен, щом вземаш толкова пари. 
 - Тук всичко е без пари. 
 - Да, но за който работи. А ние с теб само се разхож-
даме. 
 - Много си съзнателна. 
 - Нали такива трябва да бъдат жителите на тази стра-
на. 
 - Ти се считаш за жителка вече? 
 - Разбира се! Щом съм тук. Кой ще ни пусне да се 
върнем?! Никой. Пък и тук е по-добре. 
 - А колко време сме били, че да работим? Половин 
ден. 
 - Няма значение. Господин Роботът ще ни сервира. 
 


