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Имало едно време 
един малък крал. 
Неговото име било 
Jay Citizen the first 
(Джей Гражданинът 
Първи) – Jay C. I. 
Той бил тъжен по 
цял ден.
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Молим ви да ни помогнете да разкажем нашата малка история на 
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диалект и регионален език. 
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Когато поглеждал наоколо 
всичко, което виждал било 
егоизъм. Никой не се грижел 
за неговите поданици. Малките 
посивели крале мислели 
само за себе си, а големите 
посивели крале били дори още 
по-лоши. Въпреки това, никой 
от кралете не бил щастлив. 

Каква ужасна ситуация! 

Малкият крал Jay C. I. искал 
да промени това. Искал да 
направи нещо за своите 
поданици: повече за децата, 
повече за бизнеса, 
повече за образованието, 
повече за бедните и 
повече за местните
общности.

И искал също 
така да се смее. 
Искал да има 
забавление в 
живота, да 
научи нещо и 
да преоткрие този 
прекрасен свят! 

Но как можело той, 
малкият крал, да направи 
всичко това сам? 

Той се чудел ли чудел… и 
изведнъж му дошла идея!



„Защо да не говоря с 
другите крале, които 

също искат да променят 
животи?“, помислил си 

малкият крал. 
„Учейки се един от друг 

е ключът към успеха“, 
продължил Jay C. I. 

с увереност. Така той 
поел към дълго 

пътуване да посети 
другите крале.

Циановата цкралица казала: 

„Великият човек не пита какво може 
да направи неговата страна за него, а 

какво може той да направи за своята страна. 
Това е истинско братство. Прави това и 

ще те направи щастлив.“



Това беше чудесен съвет. С по-голям 
ентусиазъм в стъпките малкият крал Jay C. I. 
продължи пътуването си... „Човекът, който премести 

планината, беше същият човек, който 
започна да носи малки камъни. Ако 

започнем само с първата стъпка, дори 
и големите задачи могат да бъдат 
преодолени. Можем да постигнем 

целите на ООН. Мирът е 
възможен.“

Зеленият цар сподели: 



Червеният крал го 
посъветвал: „Колко прекрасно!“, помисли си малкият 

крал Jay C. I., „Само започването е ключът 
към положителната промяна.“ И така той се 
запъти нататък...

„На пазара продават пръчки за 
риболов, а не риба. Ако хората се 

научат да ловят риба, те се научават да 
си помагат. Да помагаме на себе си е наш 

дълг. Това е свободата. Хора, които са 
свободни, защитават 
справедливостта.“



Пурпурната кралица му каза: 

„Най-голямото съкровище на 
един човек не са неговите светски вещи. 

Най-голямото му съкровище е характерът 
и личността му. Колкото повече тренираш 
своя характер, толкова по-добре можете 

да служиш на обществото.“

„Страхотно“, помисли си Jay C. I. „Това е 
полезно“. С усмивка на лицето си малкият 
крал продължи.



Синият крал сподели: 

„Великият човек води със 
справедлива ръка и без предпочитания 

или предразсъдъци. Лидерството е достоверно, 
само когато се прилагат едни и същи правила 

за всеки. Когато не връзки и приятелства 
го определят, а само закона.“

„Трениране на моя характер през целия ми 
живот. Звучи добре. Това ще ни държи нащрек 
за бедите, пред които са изправени нашите 
съграждани.“, помисли си Jay C. I. Малкият 
крал продължи по-нататък...



Оранжевият крал сподели: 

„Където и да отиваш, отивай с 
цялото си сърце. Помни, че нищо не 

идва от нас и всяко действие има 
стойност само ако го направим 
доброволно с цялото си сърце.“

„Съвместният живот е много по-щастлив, 
когато се подкрепят не само приятелите. Да 
има едни и същи правила за всички. Това е 
добра идея.“ С тази идея Jay C. I. продължи 
пътуването си...



Jay C. I. бързо започна да изпълнява това, което го бяха 
посъветвали да направи.

Той остави хората си да пътуват, за да могат да 
преживеят същото, което той е преживял. Те 

трябва да вършат добро в света и да се забавляват 
едновременно. Те отворили домовете си, за да могат 

други да ги посещавят. Те създадоха правила, на които 
посетителите също трябваше да се придържат. Беше 

забавно.
Изведнъж малкият 
крал Jay C. I. вдигна 
поглед и не можеше 
да повярва на очите 
си. В далечината видя 
един замък. Беше ли 
вече вкъщи?

Беше пътувал 
щастливо и без усилия 
по целия свят и бе 
получил чудесни 
съвети.



Един ден всички крале се срещнаха отново. Те се 
забавляваха цял ден и цяла нощ, учиха се един от 

друг и научиха още повече един за друг. 
Те дори си дадоха име – Jaycees, на името на 

малкия крал Jay C. I.

Другите крале разбраха, че са научили много от 
малкия крал Jay C. I. Те бяха много по-щастливи, 

защото Jay C. I. не беше пазил нищо за себе си. Той 
беше споделил най-добрите съвети с другите крале. 

Всеки ден те правеха света малко по-добър.



И тъй като срещите бяха толкова прекрасни, 
те започнаха да организират конференции 

най-малко два пъти в годината. Те се срещаха 
по време на световния конгрес, на регионални 

конференции, на национални конференции 
и дори локално успяха да създадат платформи 

за обмен.

И накрая, имаха предимство пред големите, 
лоши егоисти! Jaycees станаха по-щастливи. 

Те станаха още по-справедливи. Те 
направиха страните си по-цветни и се 

смяха заедно.



Ние вярваме, че: 

• Вярата дава смисъл и цел на човешкия 
живот. 

• Братството между хората е отвъд 
суверенитета на народите. 

• Икономическата справедливост най-добре 
може да бъде спечелена от свободни хора 
чрез свободно предприемачество. 

• Правителството трябва да следва 
законите, а не хората. 

• Най-голямото богатство на Земята се 
крие в човешката личност. 

• Службата към човечеството е най-добрата 
работа на живота.

От това дойде 
и етиката на 
ангажираност.

Всеки крал записал 
своите мисли и 
заедно създали 
своето кредо:

www.jci.cc



Искаме да покажем силата, която JCI има. 
Ние сме разнообразие, което не се намира 

никъде другаде по света. Всеки от нас говори 
не само официалния език на своята страна, но 
и майчин език, бащин език, регионален език, 

племенен език.

Нека ги покажем!

Молим ви да ни помогнете да разкажем 
нашата малка история на възможно най-много 

езици. Молим да преведете този текст на 
вашия диалект и регионален език. Можете да 

намерите текста тук:

www.littlekingjci.com




