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Odată ca niciodată, 
a fost un mic rege. 
Numele lui era Jay 
Citizen I. 
Jay C. I. era trist 
toată ziua.
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Când se uita în jurul lui, tot ceea 
ce vedea era egoism. Nimeni nu 
avea grija de concetățenii săi. 
Micii regii gri se gândeau doar la 
ei, iar marii regi gri erau și mai 
rău. Chiar și așa, niciunul dintre 
regi, nu era fericit. 

Ce situație teribilă! 

Micul rege Jay C. I, voia să 
schimbe asta. El voia să schimbe 
ceva pentru concetățenii săi: 
mai mult pentru copii, mai mult 
pentru businessuri, mai pentru 
educație, mai mult pentru cei 
săraci și pentru 
comunitati.

De asemenea, 
el își dorea să 
râdă. Își dorea 
să se distreze în 
viață, să învețe 
și să descopere 
acesastă lume 
minunată! 

Dar cum ar fi putut el, micul 
rege, să facă asta de unul 
singur? S-a gândit, s-a 
gândit... si la un moment dat, 
a avut o idee! 



“De ce nu as vorbi eu 
cu ceilalți regi, care își 
doresc și ei să schimbe 
vieți?” se gândea micul 

rege. 
“Să inveți de la altul este 

cheia către succes,” 
a continuat Jay C. I. cu 

convingere. Și așa, a 
plecat într-o călătorie 

pentru a-i vizita pe 
ceilalți regi. 

Regina colorata tucoaz a spus: 

“O persoană măreață se întreabă 
nu ceea ce poate face țara pentru ei, 

ci ceea ce pot face ei pentru țară. Aceasta 
este fraternitatea adevarată. Fă asta și 

vei fi fericit.”



Acela a fost un sfat bun. Cu încredere în sine 
și foarte fericit, micul Rege Jay C. I. și-a 
continuat călătoria… “Omul care a mutat din loc 

muntele, a fost același om care a 
început prin a muta pietrele mici. Dacă 
incepem cu primul pas, chiar și sarcinile 

grele pot fi surmonate. Putem atinge 
scopurile U.N. Pacea este posibilă.”

Regele verde știa:



Regele roșu l-a sfătuit:
“Cât de minunat!” s-a gândit micul Rege Jay 
C. I., ”simplul inceput este cheia către o 
schimbare pozitivă”. Si a plecat mai departe…

“La piață, vinde undițe, nu pește. 
Dacă oamenii învață să pescuiască, 

învață să se ajute pe ei insisi. 
Intrajutorarea este datoria noastră. 

Aceasta este libertatea. Oamenii care 
sunt liberi, apară justiția.”



Regina Mov i-a spus:

“Cea mai mare comoară pe 
care o persoana o are nu sunt lucrurile 
materiale. Cea mai mare comoară este 

caracterul și personalitatea lor. Cu cât îți 
antrenezi mai mult caracterul, cu atât 

mai bine poți ajuta societatea.”

“Grozav!” s-a gândit Jay C. I, “asta a fost 
folositor.” Cu zambetul pe față, micul rege a 
continuat călătoria.



Regele Albastru stia:

“O persoană măreață 
conduce cu justete, fară preferințe sau 

prejudecati. Guvernarea este credibila atunci 
când se aplică aceleasi reguli pentru toată lumea. 

Fară relații sau prietenii care să determine 
aceste lucruri, doar legea în sine." 

“Să îmi antrenez caracterul toată viața. 
Sună bine. Acest lucru ne va ține atenti la 
adversitatea cu care se confruntă concetațenii 
nostri” se gândea Jay C. I. Micul rege a plecat 
mai departe...



Regele Portocaliu a spus:

”Oriunde te vei duce, du-te 
acolo cu toata inima ta. Tine minte 

ca nimic nu vine de la noi insine, iar fiecare 
actiune are o insemnatate doar daca o 

vei face din toata inima.” 

Acest lucru face convietuirea mult mai fericită, 
când nu se doar prietenii sunt favorizati. 
Aceleași reguli pentru toată lumea. Este o idee 
bună. Cu această idee ascunsă în gandurile lui, 
Jay C. I. și-a continuat călătoria…



Jay C. I a inceput repede sa puna in practica ceea ce 
reginele si regii l-au sfatuit. 

I-a lasat pe oamenii lui sa calatoreasca asa incat sa 
experimenteze aceleasi lucruri pe care le-a experimentat 

personal. Ei ar trebui sa faca bine in lume si sa se 
distreze in acelasi timp. Si-au deschis portile caselor 

astfel ca ceilalti oameni sa ii poata vizita. Au creat reguli 
la care si vizitatorii trebuiau sa adere. A fost amuzant.  

Brusc, regele mic Jay C. 
I. s-a uitat în jurul lui 
și nu i-a putut crede ce 
vede. El a văzut un 
castel la distanță. Era 
deja înapoi la el acasă?
 
El a călătorit în jurul 
lumii fericit, fără efort, 
și a primit sfaturi 
foarte bune.



Intr-o zi, toti regii s-au intalnit din nou. Ei au 
petrecut toata ziua si toata noaptea, au invatat unul 
de la altul si au invatat si mai mult unul despre altul. 

Ei chiar si-au dat numele de Jaycees, 
dupa micul rege Jay C. I. 

Ceilalti regi au realizat ca au invatat foarte multe de la 
micul rege Jay C. I. Ei erau mult mai fericiti pentru ca 
Jay C. I nu a pastrat nimic pentru el. El a impartasit 

toate sfaturile bune cu ceilalti regi. In fiecare zi, ei au 
facut lumea putin mai buna. 



Si pentru ca intalnirile erau atat de minunate, ei 
au inceput sa organizeze conferinte de doua ori pe 
an. S-au intalnit la Congresul mondial, la conferinte 
regionale, conferinte nationale, si chiar si local au 

reusit sa creeze platforme de schimb. 

Intr-un final, au dobandit un avantaj impotriva 
egoistilor mari si rai! Jaycees au devenit mai 

fericiti. Au devenit chiar si mai echitabili. 
Si-au facut tarile mult mai colorate si au ajuns 

sa rada impreuna. 



Noi credem ca: 

• Credința în Dumnezeu dă sens și scop vieții 
omului 

• Fraternitatea între oameni transcende 
suveranitatea națiunilor 

• Echitatea economică poate fi cel mai bine 
căștigată de oameni liberi prin  
antreprenoriat liber 

• Guvernarea ar trebui să se bazeze pe legi și 
nu pe oameni 

• Cea mai importantă comoară de pe Pământ 
se regăsește în personalitatea umană 

• Serviciul în slujba Umanitații este cea mai 
de preț operă a vieții tale

Din acestea a aparut 
etica angajamentului.
 
Fiecare rege si-a 
scris pe hartie 
gandurile si impreuna 
au creat propriul 
crez.

www.jci.cc



Vrem sa aratam puterea JCI. Noi reprezentam o 
diversitate ce nu se mai gaseste nicaieri in lume. 
Fiecare dintre noi vorbeste nu doar limba oficiala 
a tarii sale, si si limba materna, limba paterna, o 

limba regionala, o limba tribala. 

Sa le afisam!

Va rugam sa ne ajutati sa spunem mica noastra 
poveste in cat mai multe limbi posibile. Va rugam 
traduceti acest text in dialectul vostru sau limba 

regionala. Textul este:

www.littlekingjci.com




