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Un còp èra un rei pichòt. 
Se sonava Jay Ciutadan primièr. 

Jay C.I èra triste tota la jornada.



A son entorn vesiá pas qu’egoïsme; Degun se 
socitava de sos semblables. De reis grises 
pichòts pensavan pas qu’a eles meteis e de 
reis grises bèls encara mai. Malgrat aquò 

cap dels reis èra urós.

Quina orror !

Lo rei pichòt Jay C.I voliá cambiar tot 
aquò. Voliá far quicòm per sos semblables: 
mai pels enfants, mai per l’economia, mai 
per la formacion, mai pels paures, mai per 

l’environament.



E tanben voliá rire.  E tanben voliá jogar, 
aprene de causas e descobrir aquel monde 

tan polit ! 

Mas coma podiá capitar tot aquò solet ? 

Sosca que soscaràs … 
e d’un còp li venguèt una idèa !



 „Perqué parlariái pas amb los autres reis 
qu’eles tanben vòlon cambiar quicòm ?“se 
demandèt lo rei pichòt. „Aprene l’un de 

l’autre vaquí la clau de la capitada.“ Jay C.I. 
n’èra segur. 

Adonc se botét en camin per un viatge  
longàs cap als autres reis.



Lo rei blau- vèrd li diguèt :

Demanda fòrça a tu meteis e espera pas 
gaire dels autres. Demanda pas çò que 

ton quite país pòt far per tu, mas puslèu 
demanda-te çò que tu pòdes far per ton 

país. Es aquò la frairetat. Fa atal e  
adonc seràs urós.



Aquí un conselh dels bons. Urós que non sai, 
lo rei pichòt Jay C.I gratèt camin.



Aquel que bolega la montanha comença 
per traire las peiretas. Quora començam 
simpletament pel primièr pas, e mai per 
las òbras grandas, podèm adonc capitar. 
Podèm aténher las amiras de l’ONU, la 

patz es possibla.

Lo rei vèrd sabiá :



„Fòrça, fòrça ben!“ se diguèt lo rei  
pichòt Jay C.I. „Comença aquí la clau del 

cambiament positiu.“ 

E tornèt gratar camlin.



Vendes pas de peis sul mercat mas puslèu 
de canavèras per pescar. Quand lo monde 

aprenon cossí pescar, aprenon cossí se 
despatolhar solets.S’entre-ajudar aquí 
nòstre dever. Aquí la libertat. Las gens 
liures son tanben garants de la justícia.

L’aconselhet lo rei roge :



„Formidable !“ se diguèt Jay C.I, „aquò 
ajuda“ E  tornèt gratar camin tot 

somrisent.



Los bens son pas lo tresaur mai bèl  
d’un òme. Son èime e sa personalitat 
aquí sos tresaurs mai bèls. Del mai 

formas ton èime del mai pòdes ajudar 
la societat.

Lo rei malva li diguèt :



„Se formar l‘ èime de contunh. Aquò tinda 
ben. Aquò nos ten vigilants cap al patiment 
d’aqueles que nos semblan.“ Se diguèt Jay 

C.I. e lo rei pichòt de tornar gratar camin…



Aquel qu’es nòble renha amb justícia,  
sens preferéncia e sens prejutjat. 

L’autoiritat es de creire sonque s’aplica 
las meteissas règlas per totes. Primar 

pas las relacions e las amistats mas 
sonque lo drech.

Lo rei blau precisa :



Aquò fa lo viure ensems mai gaujós quand 
se prima pas que los amics. Las meteissas 

règlas per totes. Aquí una idèa de las bonas. 
Amb aquela idèa dins la pòcha Jay C.I.  

torna prene sa rota.



Lo rei irange ditz :

Ont qu’anes, vai-i amb tot ton còr. Pensa 
te que res es fòra portada e que tot a de 

valor quand o fas de bon còr. 



Tot còp lo pichòt rei Jay C.I. foguèt  
espantat. Devistèt son castèl ailalin. Èra 

vertadièrament tornat al sieu ?

Amb gaug e sens esfòrç, aviá fach lo torn 
del monde e aviá recaçat de conselhs de 

primièra borra.



Jay C.I. botèt lèu-lèu en òbra çò que las 
reinas e los reis li avián aconselhat.

Faguèt viatjar son pòble per que las gens 
sentiguèsson çò qu’el aviá sentit. Se devián 
tanben engatjar per un monde melhor e i 

prene plaser.

Dobriguèron sos ostals per que d’autres los  
poguèsson visitar. Establiguèron de règlas, 

que los visitaires tanben i se devián  
conformar.

Aital n’avián fòrça plaser.



Los autres reis s’avisèron qu’eles tanben 
avián fòrça aprés del rei pichòt Jay C.I. 
N’éran fòrça mai uroses que Jay C.I. aviá 
res servat per el solet mas partejat totes 

los conselhs remirables amb los autres reis. 
Cada jorn rendián lo monde un pauc melhor.



Totes los reis se rescontrèron tornamai. 
Festegèron tota la jornada e tota la nuòch 

e aprenguèron sempre mai los uns dels  
autres e los uns a prepaus dels autres. E 

mai se donèron un nom. Se sonèron d’aprèp 
lo rei pichòt Jay C.I. simpletament Jaycees.



E coma lo rescontre 
foguèt talament polit, 

comencèron d’organizar 
de conferéncias e de se 
rescontrar per lo mens 

dos còps l’an.

A l’escasença de  
congreses mondials, a 

l’escasença de  
conferéncias regionalas, 

a l’escasença de  
conferéncias nacionalas 
e mai dins son environa 
trapèron de temps per 

escambiar.



Fin finala avián totes de ganhar al contre 
dels egoïstes grands e gris ! 

Se faguèron de mai e mai gaujoses. Se 
faguèron de mai en mai justes. Rendeguèron 
sos païses sempre mai multicolòrs e a la fin 

riguèron amassa.





Atal capitèron una etica de l’engatjament.

Cada rei escriguèt sas pensadas e amassa 
farguèron son credò :



Cresèm,

• Que la fé en Dieu balha un sens  
vertadièr a la vida. 

• Que la frairetat umana subrepassa la 
sobeiranetat de las nacions. 

• Que la libertat dels òmes e de 
l’entrepresa assegura melhor la justícia 
economica. 

• Que l’autoritat se deu a puejat sus la lei 
e non pas sus lo que que siá. 

• Que la persona umana es la riquesa mai 
preciosa. 

• E que servir l’umanitat es l’òbra mai 
nòbla d’una vida.



Volèm mostrar amassa la fòrça de Jay C.I.  
Sèm nosaltres la diversitat que lo monde coneis 
pas. Cadun de nosaltres parla pas soncament la 
lenga oficiala de son país, mas tanben una lenga 
mairala o pairala, una lenga regionala, una lenga 

vernaculara.

Fasètz-o veire !

Se vos plai, ajudatz-nos a contar nòstra istorieta 
dins lo mai de lengas possiblas. Mercé de revirar, 
se vos agrada aquel tèxt dins vòstre parlar, dins 

vòstra lenga regionala.

Sioplet, mandatz lo tèxt a : 
book@littlekingjci.com



www.littlekingjci.com



ISBN: 978-3-7479-0345-2


