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I Don't Want to go to Sleep

Бул басылма АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) аркылуу көрсөтүлгөн Америка элинин колдоосу менен
түзүлдү. Басылманын мазмуну USAIDдин же АКШ Өкмөтүнүн пикирин милдеттүү түрдө чагылдырбайт.
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– Апа, уйкум келбей жатат!
– Түнүң бейпил болсун! Уктай кой, кызым.
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– Укта, кызым! Жакшы жатып, жай тур.
– Менин... уйкум... келбей жатат...
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– Дагы эле уктай элексиңби? Бермет, укта...
– Уйкум келген жок.
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– Апа, суу ичем! Уйкум келген жок!
– Укта, кызым.
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– Анда кел, жомок дүйнөсүнө саякат жасайлы.
– Макул, апа.
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– Кайсы жакка сапар тарталы?
– Алгач жапайы жаныбарлар менен достошуу үчүн жунглиге баралы.
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– Андан кийин дагы эмне кыласың?
– Анан канат жасап алып, көпөлөк болуп учам.
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– Анан?..
– Анан жылдыздан жылдызга секирип ойнойм. Чөнтөгүмө жылдыз

толтуруп, сизге берем.
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– Андан кийинчи?
– Андан кийин кемеге түшүп, океанга чыгам.  Суу жандыктары менен

сүйлөшөм. Кальмар менен бийлейм.
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– Мына кызым, сенин кемең ушул. Жакшы жат.
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– Кутман түн, Бермет!
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– Керемет түштѳрдү кѳр, кызым!
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