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  Здравей! Колко е хубаво,

    че разгръщаш тази книжка!  

Аз съм Лъжичко и...

...съм много тъжен!

Защото се скарахме ужасно.

Ножчо каза точно това:

– Ти повече не си ми приятел! 

На никого не му трябва някаква си лъжица!!!



И знаеш ли още какво каза Ножчо? 

Че двамата с Виличка  
са отличен екип, защото заедно

  се справят и с най-твърдата храна.

 – Например с броколите – Виличка ги 

  придържа здраво, а аз ги режа и така

 хората могат да ги ядат. Ето затова

        те ни обичат толкова много – 

  защото ние наистина им помагаме!



– Но аз мога да ги разбърквам! – извиках с пълно гърло. –  

  Мога да разбърквам супата, и пудинга, и изварата…

– Това и аз го мога, ако пожелая – отбеляза Ножчо, – 

     но аз мога и да режа!
Хляб и сирене, и плодове… Ето, виж –

и той трескаво започна да реже. 



– Точно така – 

отвърна Виличка, – той го може! – 

И тя отскочи настрана,

за да не я уцели Ножчо.




