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Bazen behin errege txiki bat, Jay 
Herritarra (C ) Lehenengoa izena zuena.
Jay C. I triste zebilen egun osoan zehar.



Bere ingurura begiratzen zuenean, 
berekoikeririk besterik ez zuen ikusten.  

Inor ez zen bere kideetaz kezkatzen. Er-
rege gris txikiak oso berekoiak ziren, baina 

errege gris handiak oraindik okerragoak 
ziren. Gainera, ez zegoen zoriontsu zen 

erregerik.

A zer egoera izugarria!

Jay C. I. errege txikiak hau aldatu nahi 
zuen. Bere ingurukoak laguntzeko zerbait 

egin nahi zuen: haurrentzat, 
heziketarentzat, negozioentzat, txiro eta 

dirudunentzat eta ingurumenarentzat.



Eta barre ere egin nahi zuen! Ondo pasa 
nahi zuen, gauzak ikasi eta mundo zoragarri 

hau aurkitu.

Nola baina lortu hori guztia bakarrik?

Pentsatzen eta pentsatzen hasi zen… 
eta bat-batean idea bat bururatu zitzaion!



«Zergatik ez diet gauzak aldatu nahi 
dituzten beste erregeei hitz egiten?» 

pentsatu zuen errege txikiak.
«Elkarrengandik ikastea da arrakastarako 

bidea» zioen ziurtasunez.

Beraz, beste erregeen bila jo zuen.



Erregina urdinak esan zion:

Pertsona handi batek ez du galdetzen zer 
egin dezakeen bere herrialdeak 

berarengatik, berak herrialdearentzat 
egin dezakeena baizik. Benetako 

anaitasuna da hau. Egin hau eta zoriontsua 
izango zara.



Zeinen aholku ona! Oso kontentu, errege 
txikiak bere bidea jarraitu zuen.



Mendia lekualdatzeko lehenbizi harri 
txikiak mugitzen hasi behar da. 

Lehenengo pausutik hastean, erronka 
handiak izan arren, lortzen da 
gainditzea. Bakea posible da.

Errege berdeak bazekien:



“Zoragarri!”. “Aldaketaren bideak hastean 
du gakoa”. 

Eta errege txikiak bere bidean ziharduen.



Ez saldu arrainik; kainaberak saldu. 
Jendeak arrantzan ikasitakoan, euren 

kabuz moldatzen jakingo dute. Hau 
da askatasuna eta aske izateak ere 

bermatzen du justizia.

Errege gorriak ondoko gomendio hau eman zion:



“Ederki, zeinen lagungarria!”. 
Eta bere bidea irribarretsu jarraitu zuen.



Gizabanakoen altxorrik handienak ez 
dira ondasunak; izaera baizik. Geroz 
eta gehiago landu zure nortasuna, 

orduan eta hobeto gizartearentzat.

Erregina moreak esan zion:



“Nire nortasunaren garapen jarraitua. 
Gustatzen zait. Horrek gure kideen 

ezbeharren aurrean ohartaraziko gaitu” 
Pentsatu zuen JCIk. 

Errege txikia Aurrera joan zen.



Bikainak eskuz esku eramaten du, 
lehentasunik eta aurreiritzirik gabe. 
Lidergoa sinesgarria da guztientzako 
arau berberak aplikatzen dituenean 

bakarrik. Legeak zehazten du nola egin 
hori, ez adiskidetasunak ezta 

harremanak. 

Errege urdinak bazekien:



Honek elkarbizitza zoriontsuagoa egiten 
du, non ez zaie lagunei bakarrik lehentasuna 

ematen. Arau berberak denontzako. 
Hau ideia ona. 

Ideia hau poltsikoan, Jay C.I-k bidea 
jarraitu zuen.



Errege laranjak esan zuen:

Edonora zoazela, joan hara zure bihotza 
eskuetan. Gogoratu dena lortu daitekeela 
eta bihotzez egiten baduzu, edozer gauza 

baliozkoa izango dela.



Bat-batean errege txikiak liluratua 
geratu zen. Urrutian bere gaztelua ikusi 

zuen. Berriro etxean ote zegoen?

Zoriontsua eta ahalegin handirik egin gabe 
munduari itzulia eman zion eta oso aholku 

onak jaso izan zituen. Zoriontsua eta 
ahaleginik egin gabe mundua zeharkatu izan 
zuen eta oso aholku onak jaso izan zituen.



Jay C.I-k beste erregeek eta erreginek  
esandako guztiak azkar gauzatu zituen.

Bere jendeari bidaiatzen utzi zion berak 
bizi izandakoa ere jendeak bizi zezan.
Ongia egin beharko lukete aldi berean 

disfrutatuz. 

Beraien etxeak ireki zituzten besteek 
agertu bat egin ziezaieten. Besteek ere 
bete beharreko arauak sortu zituzten.

Oso dibertigarria izan zen.



Zenbat gauza erakutsi zien besteei 
Jay C.Ik! Zoriontsuagoak ziren orain, JCI 
esku zabala izan zelako eta dena kontatu 
zien. Beste erregeekin konpartitu zituen 

aholkuak. Egunero, mundo pixka bat hobea 
egin zuten.  



Egun batean, errege guztiak berriro elkartu 
ziren. Eguna ta gaua eman zuten parrandan. 

Asko ikasi zuten elkarrengandik berriro. 
Izen bat jarri zioten taldeari. 

Jay C. I. errege txikia zela eta, Jaycees 
izena jarri zioten.



Hain emankorra izan 
zen bilera hura, non hasi 
ziren gutxienez urtean 

bitan biltzarrak 
antolatzen.

Biltzarrak mundu mailan, 
eskualde mailan, nazio 

mailan antolatu zituzten 
eta are herrixketan 
aldaketak egiteko 

taldeak sortu zituzten.     



Azkenean, aldea atera zieten berekoi 
gaiztoei!

Jay-ak kontentuago jarri ziren. Zintzoagoak 
bihurtu ziren. Beren herrialdeak 

koloretsuagoak izan ziren geroztik eta elkar 
barre egiten bukatu zuten.





Eta honetatik, konpromisoaren etika 
sortu zen. 

Errege bakoitzak bere pentsamenduak 
idatzi eta elkarrekin beren sineste sortu 

zuten:



Hurrengoetan sinesten dugu:

• Jainkoarekiko fedeak giza bizitzari  
esanahia eta zentzua ematen diola. 

• Gizakien anaitasuna Herrialdeen  
burujabetza baino haratago doala. 

• Pertsona askeek eta enpresa askeek ho-
beto ziurtatzen dutela justizi  
ekonomikoa. 

• Agintaritza legeetan oinarrituta egon 
beharko lukeela bide-gabetasunean egon 
ordez. 

• Lurraren altxor handia Giza izaera dela 

• Eta Gizadiarekiko zerbitzua bizitzako 
ekintzarik bikainena dela.



JCIk daukan boterea erakutsi nahi dugu. Beste 
inon aurkitu ez den aniztasuna gara gu. Ez dugu 
bakarrik gure nazioan hitz egiten den hizkuntz 
oficiala mintzatzen, beste hizkuntza bat, ama 

hizkuntza, aita hizkuntza, eskualdeko hizkuntza, 
tribal hizkuntza mintzatzen dugu guk.  

Erakutsi ditzagun!

Lagundu gaitzazu istori txiki hau ahalik eta hizk-
untza  gehienetan kontatzen. Mesedez itzuli testu 

hau zure dialektora, zure regional hizkuntzara.   
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