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Sa mataong lungsod ng Nairobi, malayo sa mga tahanang
mapagmahal, may mga batang walang matuluyan. Sila ang
mga batang kalye. Lahat sila ay lalaki at tanggap nila kung
ano man ang hatid ng araw sa kanilang buhay. Pagkagising
sa umaga, nililigpit nila ang banig pagkatapos matulog sa
malamig na bangketa. Sinisindihan nila ang basura para
mabawasan ang ginaw. Kasama nila sa Magozwe, ang
pinakabata.

• • •

內羅⽐係個繁忙嘅城市，嗰度有班流浪街頭嘅男仔，佢哋⽇復⼀
⽇噉過⽇⼦，從來都唔知道乜嘢叫做舒適安逸嘅⽣活。⼀⽇朝頭
早，班男仔喺凍冰冰嘅⾏⼈路上⾯瞓醒，摺埋佢哋攞嚟瞓街嘅氊
仔。天氣太凍喇，為咗驅寒，佢哋就要⽤執返嚟嘅垃圾點著堆
⽕。喺呢班男仔裡⾯，年紀最細嗰個叫做瑪哥威。
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Limang taon pa lang si Magozwe nang mamatay ang
kanyang mga magulang. Tumira siya sa kanyang tiyo na
walang pakialam sa kanya. Hindi niya pinapakain ng mabuti
si Magozwe at binibigyan niya ito ng mahihirap na trabaho.

• • •

瑪哥威嘅爹哋媽咪過⾝嘅時候，佢只得五歲咋，之後佢就搬去同
佢阿叔⼀⿑住。佢阿叔從來都冇關⼼過瑪哥威。瑪哥威喺叔叔屋
企度捱飢抵冷，仲要做好多粗重嘢添。
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Bugbog ang inaabot ni Magozwe kung siya ay nagtatanong
o nagrereklamo. Bugbog uli ang inabot niya nung
banggitin niya ang tungkol sa pag-aaral, “Hindi ka matututo
kasi tanga ka.” Lumayas si Magozwe pagkatapos ng tatlong
taong paghihirap at siya ay sumama sa mga batang kalye.

• • •

⼀旦瑪哥威有少少抱怨，阿叔就會打佢。有⼀次，瑪哥威問吓阿
叔可唔可以去返學，佢阿叔就好兇狠噉打佢，仲話：「你咁蠢，
讀幾多書都冇⽤啦!」瑪哥威過咗三年嘅⾟苦⽇⼦，卒之離家出
⾛，無家可歸。
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Mahirap ang buhay at lahat sila nagkukumahog
makahanap lang ng makakain. Minsan hinuhuli sila ng
pulis, minsan naman ay nabubugbog. Walang nag-aalaga
sa kanila pag sila’y nagkakasakit. Umaasa lang sila sa maliit
na kita sa pagpapalimos at pangangalakal. Lalo silang
naghihirap pag nanghahamon ng away ang ibang grupo
ng batang kalye, makuha lang ang gustong teritoryo.

• • •

流浪⽣活⾮常之艱難，每⽇班男仔好勉強先⾄可以搵到⼀餐晏
仔。佢哋有時要俾差佬拉，有時⼜要捱打。當佢哋病嘅時候，仲
冇⼈會照顧佢哋添。班男仔唯有靠揸兜乞⻝得返嚟嘅少少錢過
活，有時亦都會賣啲膠品同舊嘢賺返少少錢。有時第⼆啲流浪漢
會嚟撩交打，爭地頭，⽣活就更加⾟苦。
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Isang araw, nakakita si Magozwe ng gula-gulanit na libro sa
basura. Nilinis niya ang libro at nilagay iyon sa kanyang
sako. Araw-araw, tinitingnan lang niya ang mga larawan sa
libro sapagka’t hindi siya marunong magbasa.

• • •

有⼀⽇，瑪哥威正喺度抄緊垃圾桶，佢搵到本甩⽪甩⻣嘅故仔
書，就吹⾛咗書上⾯嘅塵，放⼊佢嘅袋度。以後每⽇得閒嘅時
候，佢都會攞本書出嚟睇圖畫，只可惜佢睇唔明上⾯嘅⽂字。
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Kinuwento ng mga larawan ang buhay ng isang batang
lalaki na naging piloto at pinangarap ni Magozwe maging
piloto. Minsan, iniisip niya na siya ang bata sa libro.

• • •

啲圖畫講嘅係⼀個男仔⼤個成為⾶機師嘅故仔。瑪哥威有時會發
⽩⽇夢想象⾃⼰都成為⾶機師。有時，佢仲會想象⾃⼰就係故仔
⼊⾯嘅男仔。
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Isang malamig na araw, nakatayo si Magozwe sa kalye
namamalimos nang lumapit sa kanya ang isang mama.
“Magandang umaga. Ako si Tomas. Malapit lang dito ang
pinagtatrabahuhan ko at namimigay kami ng libreng
pagkain.” Tinuro niya ang dilaw na bahay na may asul na
bubong. “Sana makadaan ka doon.” Tiningnan lang ni
Magozwe ang mama at ang bahay. “Titingnan ko,” sabi niya
sabay talikod.

• • •

有⼀⽇，天氣好凍，瑪哥威企喺街頭乞⻝。⼀個男⼈⾛過嚟，同
佢打招呼，就話：「你好，我叫湯瑪斯。我喺呢度左近打⼯，你
得閒可以去嗰便攞啲嘢⻝。」佢指住間藍頂⿈牆嘅⼤屋，「我希
望你唔會嫌棄，去嗰便攞啲嘢⻝啦！」瑪哥威睇咗吓個男⼈，⼜
睇咗吓間屋，就話：「或者啦！」然之後佢就⾛開咗嘞。
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Unti-unting nasanay ang mga batang kalye kay Tomas.
Mahilig makipagkuwentuhan si Tomas sa kanila. Gusto
niyang marinig ang istorya ng kanilang buhay.
Pasensiyoso, seryoso at magalang–ganun si Tomas.
Nagsimulang pumunta ang ibang bata sa dilaw at asul na
bahay tuwing oras ng tanghalian.

• • •

跟住落嚟嘅幾個⽉，班流浪男仔慢慢識咗湯瑪斯。佢好鍾意同⼈
傾偈，特別係啲無家可歸嘅⼈。湯瑪斯會聽⼈哋講⾃⼰嘅經歷。
佢雖然睇落去好嚴肅，但係⾮常之有耐⼼、有禮貌，尊重他⼈。
班男仔開始每逢中午就去藍頂⿈牆屋度搵嘢⻝。
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Isang araw, nakaupo si Magozwe sa bangketa habang
nakatingin sa kanyang libro. Tumabi si Tomas, “Ano ang
kuwento ng libro?” tanong niya. “Tungkol sa isang bata na
naging piloto,” sagot ni Magozwe. “Anong pangalan niya?”
tanong ni Tomas. “Hindi ko alam, e. Hindi ako marunong
magbasa,” sabi ni Magozwe.

• • •

有⽇，瑪哥威正坐喺⾏⼈路上⾯睇故仔書，湯瑪斯就坐低喺隔
籬。湯瑪斯問佢：「呢本書講咩嘢故仔呢？」瑪哥威答佢就話：
「係⼀個男仔成為⾶機師嘅故仔。」湯瑪斯⼜問佢：「男仔叫咩
嘢名呢？」瑪哥威好細聲噉就話：「我唔知呀，我都唔識字。」
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Sinabi ni Magozwe ang kuwento ng kanyang buhay kay
Tomas. Kinuwento niya ang tiyo at kung bakit siya
naglayas. Tahimik lang na nakinig si Tomas sa lahat ng
sinasabi ni Magozwe. Naging madalas ang kuwentuhan
nila. Isang araw, nag-usap sila habang kumakain sa loob ng
bahay na dilaw at asul.

• • •

當佢哋再次⾒⾯嘅時候，瑪哥威開始同湯瑪斯講⾃⼰嘅經歷，佢
叔叔係點樣對待佢，佢⼜係點樣逃離佢叔叔屋企。湯瑪斯乜都冇
講，亦都冇講瑪哥威應該點做，但係佢成⽇都會好留⼼噉樣聽佢
講嘢。有時佢哋會⼀路喺藍頂⿈牆屋度⻝嘢，⼀路傾吓偈。
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Sa ika-sampung kaarawan ni Magozwe, binigyan siya ni
Tomas ng bagong libro. Ito rin ay puno ng larawan at ang
kuwento ay tungkol sa isang batang taga-nayon na naging
tanyag na manlalaro ng soccer. Madalas pinapabasa ni
Magozwe kay Tomas ang libro kaya sabi ni Tomas,
“Panahon na para matuto kang magbasa. Kailangan mo na
pumasok sa eskuwela. Ano sa palagay mo?” Dinagdag ni
Tomas na may mga bahay na tumatanggap at nagpapa-
aral sa mga batang kalye.

• • •

瑪哥威⼗歲⽣⽇嗰陣時，湯瑪斯送咗本新故仔書俾佢，書⼊⾯係
講⼀個鄉下男仔成為⾜球員嘅故仔。湯瑪斯講過好多次呢個故仔
俾瑪哥威聽。有⼀⽇，湯瑪斯就話：「我覺得你應該去返學，去
識字。你覺得呢？」湯瑪斯就話佢知道⼀個地⽅，可以俾細蚊仔
住喺嗰便返學。
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Nag-isip si Magozwe nang matagal. Paano kung tama ang
sabi ni tiyo? Paano kung totoo ngang bobo siya? Paano
kung mabugbog siya uli? Natakot si Magozwe. “Mas ok na
siguro ako dito sa kalye,” sabi niya sa sarili.

• • •

瑪哥威諗諗吓去新地⽅⽣活，返學。但係，如果佢阿叔講得啱
呢，如果佢真係蠢到學乜都冇⽤嘅話點算呀？如果喺新地⽅，佢
⼜要捱打嘅話點算呀？佢有少少驚，⼼諗：「可能我整定要瞓街
㗎。」
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Nabanggit niya kay Tomas ang kanyang mga takot.
Tinulungan siya ni Tomas na magtiwala uli at umasa na
magiging maayos ang lahat.

• • •

佢將⾃⼰嘅諗法話俾咗湯瑪斯聽。湯瑪斯對佢循循善誘，終於說
服咗佢，喺新地⽅⽣活⼀定會更加好。
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Isang araw, lumipat na nga si Magozwe sabay ng dalawang
batang lalaki sa isang bahay na berde ang bubong. Sampu
lahat ang mga batang alaga ni Tita Cissy at asawa nito.
Meron din silang tatlong aso, isang pusa at isang
matandang kambing.

• • •

瑪哥威搬到咗新屋企，新屋企嘅屋頂係綠⾊嘅。佢同兩個男仔住
埋同⼀間房。間屋⼊⾯⼀共仲有⼗個細蚊仔。同佢哋⼀⿑住嘅係
思思阿姨同佢⽼公，仲有三隻狗，⼀隻貓，⼀隻⽼⼭⽺。
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Nagsimulang mag-aral si Magozwe at sa una medyo
nahirapan siya. Naisipan niya minsan na sumuko. Pero
naaalala niya ang piloto at ang soccer player sa libro at
nabubuhayan siya uli ng loob.

• • •

瑪哥威開始讀書，佢遇到唔少困難，好難先趕上班同學，有時佢
幾乎想要放棄。但係佢每次諗返故仔書⼊⾯嘅⾶機師同⾜球員，
佢都會堅持落嚟，就好似佢哋⼀樣。
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Isang araw, nakaupo si Magozwe sa harap ng bahay
nagbabasa ng libro. Dumating si Tomas, “Ano ang kuwento
ng libro?” “Tungkol sa isang bata na naging titser,” sagot ni
Magozwe. “Ano’ng pangalan ng bata?” tanong ni Tomas.
“Magozwe,” sagot ni Magozwe na may ngiti.

• • •

有⼀⽇，瑪哥威正喺間藍頂屋後院度睇緊書，湯瑪斯就嚟到坐喺
隔籬。湯瑪斯問佢：「呢本書講咩嘢故仔呢？」瑪哥威答佢就
話：「係⼀個男仔成為⽼師嘅故仔。」湯瑪斯⼜問佢：「個男仔
叫咩嘢名呢？」瑪哥威笑笑⼝噉話：「佢叫瑪哥威。」
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