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На Алекс. Благодаря ти, че винаги опитомяваш моите лами. Обичам те. – Р. М. На Алекс. Благодаря ти, че винаги опитомяваш моите лами. Обичам те. – Р. М. 

За моите момчета: ХС, ПА и О Джей – E. O.За моите момчета: ХС, ПА и О Джей – E. O.



Не знам какво се случваше на Не знам какво се случваше на АлексАлекс във главата, във главата,

ала умът му бе ала умът му бе по-бързпо-бърз от светлината. от светлината.

Най-умното дете в класа си Алекс беше,Най-умното дете в класа си Алекс беше,

но нещо странно ставаше, като се притеснеше.но нещо странно ставаше, като се притеснеше.



Например щом задачитеНапример щом задачите

ако на парти ако на парти 

стъпките на танците стъпките на танците 

не можене може да реши, да реши,

сгреши,сгреши,



или ако сестра му или ако сестра му 

за нещо беза нещо бе

При всяко притеснение, При всяко притеснение, 

сърдита,сърдита,

или когато топкатаили когато топката

на д
ругаде изрита.

на д
ругаде изрита.

от всяка малка от всяка малка драма,драма,
умът му произвеждашеумът му произвеждаше






