The great race
A long time ago in China lived the Jade Emperor. It was his birthday. He wanted to measure time to
know how old he was. All the animals arrived. The emperor decided to have a race to give a name to each
year of the Chinese zodiac. The rat and the cat couldn’t swim very well. “Could you take us across the
river?” “Yes, jump on quick!” They swam across the river. Then the rat pushed the cat into the water and
jumped onto land. “Well done rat! The first year will be the Year of the Rat and the second will be the Year
of the Ox.
” “Look! Here’s the tiger. He is very tired. The third year will be the Year of the Tiger.” “The rabbit
can’t swim but he is very clever. The fourth year will be the Year of the Rabbit” “Why are you late dragon?
You can fly!” “I had to make some rain for thirsty people to drink.” “Well done! The fifth year is the Year
of the Dragon.” “What’s this? I can hear a horse. No, it’s a snake. So the snake has the sixth year.” “Well
done! It is good to see you working together! The goat is eighth, the monkey is ninth and the rooster is
tenth”.
“Sorry I’m late. The water is clean and I needed a bath.” “The eleventh is the Year of the Dog” “You
are the last.” “Yes, I had to eat and sleep on the way.” “The last is the Year of the Pig.” And that is how the
Emperor chose the animals for the Chinese Zodiac.
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مسابقه ی بزرگ

در روزگاران قدیم امپراطور جید در چین زندگی میکرد .تولدش بود .او میخواست بداند که چند سالش است .همه حیوانات
جمع شده بودند امپراطور تصمیم گرفت مسابقه ی بین حیوانات طرح کند تا نام ماه های سال چینی را به اسم حیوانات بگذارد.
موش و گربه نمیتوانستند به خوبی شنا کنند بنابراین از گاو خواستند که آنها را کمک کند گاو هم درخواست آنها را قبول کرد.
آنها تا اونور رودخانه شنا کردند .نزدیک خط پایان موش ،گربه توی آب حل داد و خودش سریع پرید بیرون از رودخانه و
اول شد و نفر دوم گاو نر شد که موش آورده بود.
اوه اوه نگاه کن ببر رو او خیلی خسته است .سومین ماه سال هم بنظر باید ببر باشد .خرگوش نمیتونست سریع شنا کنه اما
زرنگ بود و از سنگهای آب استفاده کرد و چهارم شد و چهاریم ماه سال هم خرگوش نامیده شد .اوه اوه تو چرا دیر کردی
اژدها مگه تو پرواز بلد نیستی ،اژدها گفت چرا بلدم اما مجبور شدم برای مردم تشنه بارونی درست کنم .امپراطور گفت :باشه
پنجمین ماه هم اژدها شد .اوه صدای اسب میشنوم  ،اوه نه مار زودتر رسید پس مار ماه شیشم و اسب هم هفتیم ماه از سال
است .اوه اوه این ها خیلی خوبه که با همکاری هم اومدید شما سه تا پس بز کوهی هشتم و میمون نهم و خروس دهمین ماهه
از سال است.
ببخشید که من دیر کردم ،آب خیلی تمیز بود من تصمیم گرفتم یک حمومی اونجا داشته باشم،امپراطور گفت :باشه
یازدهمین ماه هم ماه سگ است .خب توهم آخر شدی خوک .بله من داشتم میخوردم و یکمم خوابیدم تو راهه .امپراطور گفت”
باشه آخرین ماه سال هم خوک هستش .و این راهی بود که امپراطور ماه ها را نام گذاری کرد.
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