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The bird king 

 

All the animals in the jungle had a king. The birds were jealous. They wanted a 

king too. 

‘Let me be king. Look at my wonderful colors.’ said the beautiful parakeet. 

‘No, no,’ said the myna. ‘I can speak and talk to the other animals. I should be 

king.’ 

‘And I have a fantastic beak.’ said Toucan. ‘I want to be the bird king.’ 

‘I know,’ said the macaw. ‘Why don’t we have a competition? The bird who can fly 

the highest will be the bird king.’ 

Everyone thought this was an excellent idea, especially the eagle. ‘Make me king 

now,’ he said. ‘I am the strongest, and I can fly the highest.’ 

‘Ah,’ said a little voice. ‘But you might not win.’ 

‘Ha ha.’ laughed the eagle. ‘You can’t beat me, little sparrow.’ 

‘We’ll see,’ said the sparrow. 

The race began, and all the birds flew high into the sky. They flew higher and 

higher, and the eagle flew the highest. ‘Ha. I told you.’ squawked the eagle. ‘I, I 

am the king.’ 

But the sparrow was hiding under the eagle’s wing. Suddenly, he flew higher than 

the eagle’s head. The sparrow was the highest bird of all. He won the 

competition. And the sparrow was the new bird king. 
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 سلطان پرندگان

سلطان  کیها هم شد. آن شانیها حسودداشتند. پرنده و سلطان   سیجنگل رئ وانات  یهمه ح

 .خواستندیم

 ”.دینیام رو ببالعادهرنگارنگ و فوق یمن سلطان بشم. پرها د یبزار “دراز گفت: دم طویط

 ”.سلطان بشم د یصحبت کنم. من با گهید یوونایتونم حرف بزنم و با ح گفت: نه نه، من یم  نا یم

 ”.سلطان پرندگان شوم خواهمدارم. من یم بیوغر بیعج یگفت: من منقار   توکان

باالتر پرواز کند، سلطان  هیز بقکه بتواند ا  یاپرنده م؟یدونم. چرا مسابقه نده مکو گفت: یم طویط

 .جنگل شود

 عقاب قبول کردند که ا همه
ً
. من از همه د یمرا سلطان کن“است. او گفت:  فکر خون   نیو مخصوصا

 ”.باالتر از همه پرواز کنم توانمو یم ترمیقو 

 ”.تو برنده نش   دمیآه، شا“گفت:   ف  یضع یصدا

 ”.یمنو شکست بد تون   گنجشک کوچولو تو نیم  . ها ها “کرد:   یاخنده عقاب

 ”.دید میخواه“گفت:   گنجشک

وع شد و همه پرنده مسابقه ها به اوج آسمان پرواز کردند. باال و باالتر رفتند و عقاب از همه باالتر بود. ش 

 ”.من که گفته بودم. من سلطانم“زد:  غ  یعقاب ج

شده بود. ناگهان باالتر از عقاب به پرواز درآمد. گنجشک باالتر از  میعقاب قا یهابال ر یگنجشک ز   اما 

 .او برنده مسابقه و سلطان پرندگان شد . . گنجشک از همه باالتر بود کرد ش عقاب پرواز یم




