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Na movimentada cidade de Nairobi, longe de uma vida
despreocupada em casa, vivia um grupo de meninos sem
abrigo que vivia um dia de cada vez. Certa manhã, os
meninos estavam arrumando as suas esteiras depois de
uma noite passada dormindo ao relento e no chão. Para se
aquecerem, acenderam uma fogueira com lixo. Entre os
meninos estava Magozwe, o mais novo do grupo.

• • •

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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Magozwe tinha apenas cinco anos quando os seus pais
morreram. Foi então que foi viver com o tio. O tio não
cuidava do menino e nem lhe dava comida suficiente. Além
disso, obrigava-o a fazer trabalhos pesados.

• • •

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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Se Magozwe reclamasse ou fizesse perguntas, o tio batia
nele. Quando Magozwe perguntava se podia ir à escola, o
tio batia nele e dizia: “É estúpido demais para aprender o
que quer que seja.” Passados três anos, Magozwe fugiu da
casa do tio e começou a viver na rua.

• • •

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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A vida de rua era difícil e a maior parte dos meninos
enfrentava uma luta diária para conseguir arranjar comida.
Às vezes, eram presos ou espancados. Quando estavam
doentes, não tinham ninguém para ajudá-los. Os meninos
dependiam do pouco dinheiro que conseguiam arranjar
pedindo e vendendo plásticos e outros materiais
recicláveis. A vida tornava-se ainda mais difícil por causa
das brigas com grupos rivais que queriam controlar partes
da cidade.

• • •

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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Um dia, quando Magozwe estava vasculhando os caixotes
do lixo, encontrou um velho livro de contos meio rasgado.
Limpou a poeira e enfiou na sua sacola. Todos os dias que
se seguiram Magozwe folheava o livro e observava as
ilustrações porque não sabia ler as palavras.

• • •

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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As imagens contavam a história de um menino que se
tornou piloto. Magozwe sonhava acordado com a ideia de
vir a ser piloto um dia. Às vezes, imaginava ser o menino da
história.

• • •

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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Um dia em que estava frio e Magozwe pedia à beira da
estrada, um senhor veio falar com ele. “Olá, me chamo
Thomas e trabalho aqui perto, num sítio em que você pode
vir comer qualquer coisa”, disse. O senhor apontou para
uma casa amarela com um telhado azul e perguntou
“Posso contar com você para o almoço?”. Magozwe olhou
para o senhor e depois para a casa, respondeu “Talvez” e
foi embora.

• • •

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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Nos meses seguintes, os meninos sem abrigo se
acostumaram a ver Thomas por ali. Ele gostava de falar
com as pessoas, especialmente com os sem-abrigo que
viviam na rua. Thomas ouvia as histórias das vidas das
pessoas com respeito e paciência e nunca era mal-
educado. Alguns meninos começaram a ir à casa amarela e
azul ao meio-dia para comer.

• • •

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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Magozwe estava sentado na calçada folheando o seu livro
quando Thomas veio sentar ao seu lado. “Sobre o que é
que é a história?”, indagou Thomas. “É sobre um menino
que se tornou piloto”, respondeu Magozwe. “Como se
chama o menino?”, perguntou Thomas. “Não sei, não sei
ler”, disse Magozwe baixinho.

• • •

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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Quando se conheceram, Magozwe começou a contar a sua
história para Thomas, a história do seu tio e de como o
menino fugiu. Thomas não falava muito nem lhe dizia o
que fazer, apenas ouvia com atenção. Às vezes,
conversavam na hora de almoço na casa do telhado azul.

• • •

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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Quando Magozwe fez dez anos, Thomas ofereceu-lhe um
livro novo. O livro contava a história de um menino da
aldeia que se tornou num jogador de futebol famoso.
Thomas leu a história para Magozwe muitas vezes até que
um dia disse: “Acho que está na hora de você ir para a
escola e de aprender a ler. O que você acha?” Thomas
explicou que sabia de um lugar onde as crianças podiam
viver e ir à escola.

• • •

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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Magozwe refletiu sobre como seria mudar-se para este
lugar e sobre começar a ir à escola. E se o tio tivesse razão
e Magozwe fosse demasiado estúpido para aprender o que
quer que fosse? E se começassem a bater nele? Magozwe
tinha medo. “Talvez seja melhor continuar a viver na rua”,
pensou.

• • •

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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Magozwe contou tudo isto para Thomas que, depois de
algum tempo, acabou conseguindo o convencer de que a
vida podia ser melhor naquele lugar novo.

• • •

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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Foi então que Magozwe se mudou para uma casa com um
telhado verde, onde partilhava um quarto com outros dois
meninos. Para além da Titi Cissy e do seu marido, três cães,
um gato e um bode velho, nesta casa viviam ainda dez
crianças.

• • •

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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Quando Magozwe começou a ir à escola, nada foi fácil
porque tinha muita matéria atrasada. Às vezes, tinha
vontade de desistir, mas depois lembrava-se do piloto e do
jogador de futebol das suas histórias. Tal como estes
personagens, ele não podia desistir.

• • •

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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Magozwe estava sentado no jardim da casa do telhado
verde lendo um livro para a escola quando Thomas veio se
sentar ao seu lado. “Que livro está lendo?”, perguntou
Thomas. “É uma história sobre um menino que se tornou
professor”, respondeu Magozwe. “Como se chama o
menino?”, disse Thomas. “Chama-se Magozwe”, afirmou
Magozwe com um sorriso.

• • •

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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