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Có một nhóm những bé trai vô gia cư sống trong thành
phố Naiobi bận rộn, cách xa sự quan tâm của gia đình.
Chúng chào đón mỗi ngày đến. Vào buổi sáng nọ, những
bé trai này xếp những tấm chiếu sau khi ngủ trên vỉa hè
lạnh. Để xua tan cái lạnh, chúng dùng rác để nhóm một
đống lửa. Trong số những bé trai đó có Magozwe. Nó là
đứa nhỏ tuổi nhất.

• • •

在內羅畢這座繁忙的城市裡，住著⼀群流浪的男孩，他們⽇復
⼀⽇地活著，從來不知道什麼是舒適安逸的⽣活。⼀天早上，
男孩們從冰冷的⼈⾏道上醒來，把他們⽤來睡覺的毯⼦疊起
來。天太冷了，為了驅趕寒氣，他們⽤拾來的垃圾燃起了⼀堆
⽕。在這群男孩中有⼀個⼈叫瑪格威。
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Khi bố mẹ của Magozwe mất, nó chỉ mới năm tuổi. Nó tới
sống cùng chú của mình. Người chú này chẳng quan tâm
gì tới Magozwe cả. Ông chẳng cho Magozwe đủ thức ăn.
Ông cũng bắt Magozwe làm rất nhiều việc khó nhọc.

• • •

瑪格威的⽗⺟過世時，他只有五歲，他搬去跟叔叔⼀起⽣活。
叔叔從來不關⼼瑪格威。瑪格威在叔叔家捱餓受凍，還要幹很
多體⼒活。
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Nếu như Magozwe than phiền hay có câu hỏi gì, ông chú
này liền đánh nó. Khi Magozwe hỏi nó có được đi học
không, chú của nó đánh nó và nói rằng: “Mày ngốc lắm,
không thể học được gì đâu.” Sau ba năm bị đối xử như thế
này, Magozwe bỏ nhà chú nó ra đi. Nó bắt đầu sống trên
đường phố.

• • •

⼀旦瑪格威稍有抱怨，叔叔就會對他拳打腳踢。有⼀次，瑪格
威問叔叔他能不能去上學，叔叔狠狠地打了他幾下，說：“你這
傻⽠，⽤得著上學嗎？”瑪格威過了三年這樣的⽇⼦，終於離家
出⾛，無家可歸。
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Magozwe đang ngồi trong sân căn nhà có mái màu xanh
lá cây đọc một quyển truyện từ trường. Thomas đi đến và
ngồi bên cạnh nó. Thomas hỏi: “Câu chuyện kể về cái gì
vậy?” Magozwe trả lời: “Nó kể về một cậu bé trở thành
giáo viên.” Thomas hỏi: “Cậu bé đó tên gì?” Magozwe mỉm
cười và nói: “Tên cậu bé là Magozwe.”

• • •

有⼀天，瑪格威正在屋⼦後院裡看書，托⾺斯來了，坐在他旁
邊：“這本書講了什麼故事？”瑪格威回答說：“這是關於⼀個男
孩變成⽼師的故事。”托⾺斯問：“那個男孩叫什麼名字？”瑪格
威咧嘴⼀笑：“他叫瑪格威。”
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Cuộc sống trên đường phố rất khó khăn và hầu hết những
bé trai này hàng ngày đều phải chật vật chỉ để kiếm ăn.
Thỉnh thoảng, chúng bị bắt. Thỉnh thoảng, chúng bị đánh.
Khi chúng bị bệnh, chẳng có ai giúp cả. Chúng phụ thuộc
vào số tiền ít ỏi có được từ ăn xin, bán đồ nhựa và những
thứ có thể tái chế được. Cuộc sống càng khó khăn hơn bởi
những trận đánh nhau giữa những nhóm đối thủ muốn
quản lí một phần của thành phố.

• • •

流浪⽣活⾮常艱⾟，⼤多數男孩每天只能混個溫飽。他們有時
候會被抓起來，有時候會捱打。當他們⽣病的時候，沒有⼈照
顧他們。這群男孩就靠乞討得來的⼀點點錢過活，他們有時候
也會賣塑料品和舊貨賺點錢。有時候別的流浪漢會來找茬，爭
奪領地，那時候⽣活就更艱難。
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Magozwe bắt đầu đi học và thấy rất khó. Nó phải đuổi
theo rất nhiều bài. Có khi nó muốn bỏ cuộc. Nhưng nó
nghĩ về chú phi công và cầu thủ bóng đá trong truyện.
Giống như những người này, nó không bỏ cuộc.

• • •

瑪格威開始讀書，他遇到了不少困難，很難趕上他的同學們，
有時候他差點就要放棄了。但他每次想起故事書裡的⾶⾏員和
⾜球運動員，他都堅持了下來，就像他們⼀樣。
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Một ngày nọ, khi Magozwe đang lục thùng rác, nó tìm
thấy một quyển truyện cũ nát. Nó phủi bụi đi và để quyển
truyện vào túi của mình. Sau đó, mỗi ngày, Magozwe đều
mang quyển truyện ra và xem những hình vẽ trong đó. Nó
không biết đọc chữ.

• • •

有⼀天，瑪格威正在翻垃圾箱，他找到了⼀本破舊不堪的故事
書。他把書上的灰塵吹⾛，把書放進了袋⼦裡。每天完⼯後，
他會把書拿出來，翻著上⾯的圖畫，可惜他看不懂上⾯的⽂
字。
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Và thế là Magozwe dọn đến ở trong một căn phòng trong
ngôi nhà có mái màu xanh lá cây. Nó ở cùng phòng với hai
đứa con trai khác. Tổng cộng có mười đứa con trai sống
trong căn nhà đó cùng với cô Cissy và chồng cô, ba con
chó, một con mèo, và một con dê già.

• • •

瑪格威搬到了新家，新家的屋頂是綠⾊的。他和兩個男孩住⼀
間房間。屋⼦裡還住著其他⼗個孩⼦。和他們住在⼀起的是茜
茜阿姨和她的丈夫，還有三隻狗，⼀隻貓，⼀頭⽼⼭⽺。
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Những hình vẽ kể câu chuyện về một cậu bé lớn lên làm
phi công. Magozwe mơ một ngày được làm phi công.
Thỉnh thoảng, nó tưởng tượng rằng mình là cậu bé trong
truyện.

• • •

圖畫書講的是⼀個男孩⻑⼤成為⾶⾏員的故事。瑪格威有時候
會夢想⾃⼰成為⼀個⾶⾏員。有時候，他想象著⾃⼰就是故事
中的男孩。
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Nó chia sẻ những nỗi sợ này với Thomas. Sau một thời
gian, Thomas cũng trấn an Magozwe là cuộc sống sẽ tốt
hơn ở chỗ mới.

• • •

他把⾃⼰的想法告訴了托⾺斯。托⾺斯對他循循善誘，終於說
服了瑪格威，他在新地⽅⼀定會過上更好的⽣活。
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Trời rất lạnh và Magozwe đang đứng ăn xin trên đường.
Một người đàn ông đi tới chỗ của nó. Người đàn ông nói:
“Xin chào. Chú là Thomas. Chú làm việc gần đây, ở một nơi
mà cháu có thể có cái gì để ăn.” Ông này chỉ vào một ngôi
nhà màu vàng có mái màu xanh da trời. Ông nói: “Chú hi
vọng là cháu sẽ tới đó để lấy một ít thức ăn?” Magozwe
nhìn người đàn ông, và sau đó nhìn ngôi nhà. Nó nói: “Có
thể lắm”, và sau đó bỏ đi.

• • •

有⼀天，天氣很冷，瑪格威站在街頭乞討。⼀個男⼈⾛過來，
跟他打招呼：“你好，我叫托⾺斯。我在這兒附近⼯作，你可以
到那兒拿點吃的。”他指著⼀座藍頂⿈牆的房⼦，“我希望你別
客氣，到那兒去拿點吃的吧！”瑪格威看了看男⼈，⼜看了看房
⼦，說：“可能吧！”然後他就⾛開了。
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Magozwe suy nghĩ về nơi ở mới này và về việc đi học. Nếu
chú nó nói đúng rằng nó ngốc quá không thể học gì được
thì sao? Nếu người ta đánh nó ở chỗ mới này thì sao? Nó
cảm thấy sợ. Nó nghĩ rằng: “Có thể tốt hơn là nên sống
trên đường phố.”

• • •

瑪格威想了想去新地⽅⽣活，上學。但是，如果他叔叔說得
對，他太笨了上不了學怎麼辦？如果在新的地⽅，他⼜要捱打
怎麼辦？他有點兒害怕，⼼想：“也許我註定就要睡在⾺路邊。
”
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Nhiều tháng sau đó, những bé trai vô gia cư này quen với
việc thấy Thomas quanh đó. Thomas thích trò chuyện với
người khác, đặc biệt là những người sống trên đường
phố. Thomas lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống
của những người này. Ông rất nghiêm túc và kiên nhẫn,
không bao giờ thô lỗ hay bất kính đối với người khác. Một
vài bé trai cũng bắt đầu tới ngôi nhà màu xanh, vàng để
lấy thức ăn lúc giữa ngày.

• • •

接下來的幾個⽉，流浪的男孩們漸漸認識了托⾺斯。他喜歡跟
⼈聊天，特別是無家可歸的⼈。托⾺斯聽別⼈講他們的故事。
他不苟⾔笑，⾮常耐⼼、有禮貌，尊重他⼈。⼀些男孩開始在
⽩天去藍頂⿈牆的房⼦裡找吃的。
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Vào khoảng sinh nhật mười tuổi của Magozwe, Thomas
cho nó một quyển truyện mới. Quyển truyện này về một
cậu bé ở trong làng nhưng lớn lên trở thành một cầu thủ
bóng đá rất nổi tiếng. Thomas đọc câu chuyện này cho
Magozwe rất nhiều lần, cho đến một ngày nọ, ông nói:
“Chú nghĩ đã đến lúc cháu đi đến trường và học cách đọc.
Cháu nghĩ thế nào?” Thomas giải thích rằng ông biết có
một nơi mà trẻ con có thể đến ở và đi học.

• • •

瑪格威⼗歲⽣⽇的時候，托⾺斯給了他⼀本新的故事書，這是
關於⼀個鄉下男孩成為⾜球運動員的故事。托⾺斯給瑪格威講
過這個故事很多次。有⼀天，托⾺斯說：“我覺得你應該去上
學，去識字。你覺得呢？”托⾺斯說他知道⼀個地⽅，孩⼦們可
以住在那兒，上學。
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Magozwe đang ngồi trên vỉa hè đọc quyển sách hình thì
Thomas tới ngồi bên cạnh nó. Thomas hỏi: “Quyển sách
này nói về cái gì thế?” Magozwe trả lời: “Nó kể về một cậu
bé muốn trở thành phi công.” Thomas hỏi: “Cậu bé đó tên
gì?” Magozwe nói nhỏ: “Cháu không biết. Cháu không biết
đọc.”

• • •

有⼀天，瑪格威正坐在⼈⾏道上看故事書，托⾺斯來了坐在他
旁邊。托⾺斯問：“這本書講了什麼故事？”瑪格威回答說：“這
是關於⼀個男孩成為⾶⾏員的故事。”托⾺斯問：“男孩叫什麼
名字？”瑪格威聲⾳低了下去：“我不知道，我不識字。”
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Khi họ gặp nhau, Magozwe bắt đầu kể chuyện của mình
cho Thomas nghe. Đó là câu chuyện về chú của nó và vì
sau nó bỏ nhà đi. Thomas không nói nhiều và cũng không
bảo Magozwe phải làm gì, nhưng ông luôn lắm nghe rất
chăm chú. Thỉnh thoảng, họ cũng trò chuyện trong lúc ăn
ở ngôi nhà có mái màu xanh da trời.

• • •

當他們再次⾒⾯的時候，瑪格威開始跟托⾺斯講⾃⼰的故事，
他的叔叔怎麼對他，他怎麼逃離了叔叔家。托⾺斯沒說什麼，
也沒有告訴瑪格威該怎麼做，但是他聽得很仔細。有時候他們
會⼀邊在藍頂⿈牆的房⼦裡吃東西，⼀邊聊聊天。
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