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Elas kord väike 
kuningas. 
Tema nimi oli Jay 
Citizen Esimene. 
Jay C. I. oli terve 
päeva kurb.
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Kui ta vaatas ringi, nägi ta kõikjal 
omakasupüüdlikkust ja egoisimi. Keegi 
ei hoolinud oma kaaskodanikest. 
Väikesed hallid kuningad mõtlesid 
ainult endale, suured hallid kuningad 
olid veelgi hullemad. Aga ükski neist 
ei olnud õnnelik. 

Milline hull olukord! 

Väike kuningas Jay C.I. tahtis seda 
muuta. Ta tahtis teha midagi oma 
kaaskodanike heaks: rohkem laste 
heaks, äritegevuse edendamiseks, 
hariduse heaks, vaeste abistamiseks
 ja kohaliku ühiskonna heaks.

Ta tahtis ka 
lõbutseda. 
Ta tahtis, et elu 
oleks lõbus, 
õppida midagi 
uut ja avastada 
seda imelist 
maailma! 
Kuid kuidas tema, väike 
kuningas, sellega üksi 
hakkama saaks? 
Ta nuputas ja nuputas,
kuni äkki tuli talle idee!



“Miks mitte rääkida 
sellest teiste kuningatega, 

kes tahavad ka elu 
paremaks muuta” mõtles 

väike Kuningas. 
“Üksteiselt õppimine 

on edu võti,” 
jätkas Jay C. I. 
kindlameelselt. 

Nii asuski ta pikale 
teele teiste 

kuningate juurde.

Sinine kuninganna ütles:

“Suured on inimesed, kes küsivad, mida 
nad oma riigi jaoks teha saavad, mitte mida riik 
nende jaoks teeb. See on tõeline vennaskond. 

Käitu nii ja sa oled õnnelik.”



See oli suurepärane soovitus. Väike kuningas 
Jay C. I. jätkas rõõmsalt oma teekonda…

“Inimene, kes liigutas mägesid, 
oli seesama inimene, kes alustas väikeste 

kivide kandmisest. Kui me alustame väikestest 
sammudest, ei ole meile ületamatu ükski suur 

ettevõtmine. Me võime saavutada ÜRO 
eesmärgid. Rahu on võimalik!”

Roheline kuningas teadis: 



Punane kuningas soovitas: 
“Kui võimas!”,mõtles väike kuningas Jay C. I. 
“alustamine on kõikide positiivsete muutuste võti!” 
Ja nii jätkas ta oma teekonda…

“Müü turul õnge, mitte kala. 
Kui inimesed õpivad kala püüdma, õpivad 
nad ka ennast aitama. Vabad inimesed 

kaitsevad vabadust.”



Lilla kuninganna sõnas: 

“Inimese suurim aare ei ole see, 
mida ta sõnadega teeb. Suurim aare on 

iseloom ja isiksus. Mida rohkem iseloomu 
arendada, seda paremini saab teenida 

ühiskonda.”

“Suurepärane”, mõtles Jay C. I. “sellest on abi.” 
Naeratus näol jätkas ta oma teekonda…



Sinine kuningas teadis: 

“Suur inimene juhib oma eeskujuga, 
ilma eelistuste ja eelarvamusteta. Liidriks 

olemine on usaldusväärne ainult siis, kui kõigile 
kehtivad samad reeglid. Kehtib ainult seadus, 

mitte suhted või sõprussidemed.”

“Kogu elu oma iseloomu arendada. See kõlab hästi. 
See aitab meil toime tulla kaaskodanike 
vastasseisuga,” mõtles Jay C. I. endamisi. 
Ja jätkas teekonda…



Oranž kuningas sõnas:

“Kuhu sa ka ei lähe, mine sinna 
kogu oma südamega. Tea, et midagi ei tule 

iseenesest ja igal tegevusel on väärtus ainult 
siis, kui seda tehakse vabatahtlikult ja 

kogu südamest.”

See teeb kooseksisteerimise palju õnnelikumaks, 
kui sõpru ei eelistata. Samad reeglid kehtivad 
igaühele. See on hea mõte. Selle idee üle 
mõtiskledes jätkas Jay C. I. oma teekonda…



Jay C. I. hakkas ruttu rakendama seda, mida kuningannad ja 
kuningad talle soovitanud olid.

Ta lasi oma inimestel reisida, et nad kogeksid sama, mida 
tema oli kogenud. Nad peavad tegema maailmas head ja samal 
ajal ka lõbutsema. Nad avasid oma kodud, et teised saaksid 
neid külastada. Nad lõid reeglid, et nende külalised nendest 

kinni peaksid.

Järsku vaatas väike 
kuningas Jay C.I. üles 
ja ei uskunud oma silmi. 
Kaugel paistis loss. Kas 
ta oligi juba tagasi kodus?
 
Ta oli rännanud õnnelikult 
ja pingutusteta ümber 
maailma ja saanud palju 
väärtuslikke nõuandeid.



Ühel päeval kohtusid kuningad uuesti. Nad pidutsesid 
terve päeva ja öö ning õppisid palju uut üksteiselt ja 
üksteise kohta. Nad andsid endile isegi nime. Nad 
nimetasid endid jayceekateks, sellesama väikse 

kuninga Jay C. I. järgi.

Teised kuningad mõistsid, et nad olid väikselt kuningalt Jay 
C. I.-lt palju õppinud. Nad olid palju õnnelikumad, sest 
Jay C. I. ei olnud midagi endale hoidnud. Ta oli jaganud neid 
suurepäraseid nippe teiste kuningatega. Iga päevaga muutsid 
nad maailma pisut paremaks paigaks.



Ja kuna nende kohtumine oli nii imeline, hakkasid nad 
korraldama konverentse vähemalt kaks korda aastas. 

Nad kohtusid maailmakongressil, piirkondlikel 
konverentsidel, riikide konverentsidel ja isegi 
kohalikel tasanditel olid neid oma suhtlusplatvormid.

Lõpuks oli neid pahade egoistide ees oma eelis! 
Jayceekad olid õnnelikumad. Nad muutusid veelgi 
ausamateks. Nad muutsid oma riigid veelgi 
värvirikkamateks ja kõige lõpuks said nad alati 
koos naerda.



Usume, et: 

• usk annab inimelule tähenduse ja eesmärgi; 

• inimestevaheline sõprus aitab ületada  
rahvastevahelisi vastuolusid; 

• majanduslik õiglus saavutatakse vabade  
inimeste vaba ettevõtluse abil; 

• valitsus peaks toetuma pigem seadustele  
kui inimestele; 

• maailma suurim väärtus peitub inimese  
isiksuses; 

• inimkonna teenimine on elu parim töö.

Sellest sündis nende 
pühendumise eetika.

Iga kuningas pani 
kirja oma mõtted ja 
selle põhjal loodi 
nende kreedo:

www.jci.cc



Me tahame näidata, milline jõud on JCI-l. 
Meil on mitmekesine organisatsioon, millist 

teist maailmas ei ole. Igaüks meist räägib 
mitte ainult oma maa keelt, ag aka emakeelt, 

isakeelt, piirkonna keelt, hõimukeelt.

Näitame seda!

Palun aidake meil seda lugu võimalikult 
paljudes keeltes jagada. Palun tõlkige see 

oma dialekti ja kohalikku keelde. 
Teksti leiate siit:

www.littlekingjci.com




