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Dişi ağrıyan bir canavardan daha tehlikeli
bir canavar olamaz. Diş ağrısı tuttuğu anda,
öyle korkunç esler çıkarır ki, gök gürler,
şimşekler çakar. Onun gürültüsünden
komşu ülkelerde oturanlar bile uyuyamaz.        

                       
        
Ülkelerden birinde, görenleri korkudan titreten
bir Uyku Canavarı yaşarmış.
Bu kötü canavarın görünüşü kadar, sesi de
korkunçmuş. Her gece, öyle korkunç sesler
çıkarırmış ki, o ülkede yaşayanlar sabaha kadar
uyuyamazmış.                 

Bu yüzden işe gidenler işlerinde, okula gidenler de
sıralarında uyuyakalırmış.
Müdürler, öğretmenler de uyuduğundan,
kimse kimseyi uyandıramaz,
kimse kimseye kızamazmış.        

Bir gün ülke meclisi toplanmış. Başkan sözü alıp,
“Bu duruma bir çare bulmalıyız,” demiş.
Demiş ama, daha sözünü bitiremeden,
öteki meclis üyeleriyle birlikte,
o da başını masaya dayayıp uyuyakalmış...



Ertesi gün meclis tekrar
toplanmış.
“Ülkede çalışacak kimse
kalmadı, herkes uyuyor,”
demiş ikinci başkan.
Ama daha sözünü
bitirmeden, o da öteki
üyelerle birlikte, başını
koltuğa dayayıp horlamaya başlamış.         

Üçüncü gün, söze üçüncü başkan başlamış.
“Başkan çok haklı. Bütün gün böyle uyursak,
ülkemizin hali ne olur?” demiş ve  çantasından
çıkardığı kuştüyü yastığını duvara dayayıp mışıl
mışıl uyumuş.             
Günün sonunda, “Böyle giderse, bu toplantıyı
ancak birkaç yılda bitirebiliriz,” demiş başkan.      
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“Peki ama, neden gece toplanmıyoruz?”
diye sormuş, üçüncü başkan.        

Bütün üyeler, “Doğru!”
demişler. “Geceleri nasıl olsa
uyuyamıyoruz. Yatakta sağa
sola dönüp durmak yerine,
toplantı yapalım!”            

Meclis gece yarısı toplanmış.
Bu kez hiçbir üye uyumamış.
Çünkü Uyku Canavarı korkunç sesler çıkarıyor ve

kimseyi uyutmuyormuş. 
Başkan, “Canavara neden
gürültü ettiğini sorarsak,
belki çözümünü bulabiliriz,” demiş.

Herkes bu öneriyi çok beğenmiş.
Ama bunu, o korkunç canavara
kim soracakmış?           

“Haklısınız,”
demiş ikinci başkan.
“Bu süre içinde bir çare
bulamazsak, uykusuzluğumuz
yıllarca sürebilir.”    
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Başkan, ikinci başkanı 
görevlendirmiş.

İkinci başkan görevi
üçüncü başkana vermiş. 

Üçüncü başkan,
ilk üyeye devretmiş.
Birinci üye ikinciye,
ikinci üye üçüncüye,
üçüncü dördüncüye,
dördüncü beşinciye...  

   
 Doksandokuzuncu üye,

en sonuncu üye olan
yüzüncü üyeye görevi
devredince, toplantı
bitmiş, herkes evine

dağılmış.              
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