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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.

• • •

Inna di bizi siti a Nairuobi, faar fram a laif a uom kier, yu did
av wahn gruup a bwaai pikni we no liv no we. Dem tek
evridie jos az it kom. Pan wan a di maanin dem di bwaai
pikni dem did a pak op dem mat dem fram aafa di kuol
kangkriit we dem did a sliip. Fi fait aaf di kuol dem kech op
faiya wid gyaabij. Mongs di gruup a bwaai pikni dem a did
Magozwe. Im a did di liklis.
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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.

• • •

Wen Magozwe pierens dem did ded, im a did onggl faiv iez-
uol. Im did go liv wid im ongkl. Di man neva bizniz bout di
pikni. Im neva gi Magozwe inof fuud. Im mek di bwaai pikni
du uol iip a aad wok.
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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.

• • •

Ef Magozwe komplien ar aks no kwestiyan, im ongkl biit im.
Wen Magozwe aks ef im kuda go skuul, im ongkl biit im an
se, “Yu tuu fuul-fuul fi lorn notn.” Afta chrii ierz a da
chriitment de Magozwe ronwe fram im ongkl. Im did staat
liv pan di schriit.
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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.

• • •

Schriit laif did aad an nof a di bwaai pikni dem did fain it
aad evridie jos fi get fuud. Somtaim dem get lak op bai
poliis, somtaim dem get biitn. Wen dem get sik, nobadi no
de fi elp dem. Di gruup a bwaai pikni dipen pan di likl moni
we dem get fram wen dem beg, an fram wen dem sel
plaskit an ada tingz we yuuz agen. Laif di iivn muor aada
kaaz a faitin wid kantenshos piipl uu waahn kantruol a som
paat a di siti.
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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.

• • •

Wan die wen Magozwe did a luk chuu di gyaabij pan dem,
im fain wahn uol tier op stuoribuk. Im kliin di dort aaf a it
an put it inna im bag. Evridie afta dat im wuda tek out di
buk an luk pan di picha dem. Im neva nuo ou fi riid di wod
dem.
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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.

• • •

Di picha dem did a tel di stuori bout wahn bwaai pikni we
gruo op an ton wahn pailat. Magozwe wuda diejriim bout
se im a wahn pailat. Somtaim, im imajin se im a did di
bwaai pikni inna di stuori.
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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.

• • •

It did kuol an Magozwe did a stan op pan di ruod a beg.
Wahn man waak op tu im. “Eluo, mi a Tamas. Mi wok nier
ya so, a wahn plies we yu kyahn get sopm fi nyam,” di man
se. Im paint pan wahn yelo ous wid wahn bluu oustap. “Mi
uop se yu wi go de go get som fuud?” im aks se. Magozwe
luk pan di man, an den pan di ous. “Miebi,” im se, an waak
we.
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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.

• • •

Uova di neks kopl a monts dem, di bwaai pikni dem we no
liv no we get yuuz tu si Tamas roun di plies. Tamas did laik
taak tu piipl, espeshali piipl we liv pan di schriit. Tamas
wuda lisn tu di stuori dem bout ou piipl liv. Im did siiros, an
pieshent, neva ruud ar shuo no disrispek. Som a di bwaai
pikni dem did staat go a di yelo an bluu ous inna di migl a
di die fi get fuud.
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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.

• • •

Magozwe did a siddong pan di kangkriit a luk pan im picha
buk wen Tamas kom siddong bisaid a im. “We di stuori
bout?” Tamas aks se. “A bout wahn bwaai pikni we ton a
pailat,” im ansa se. “We di bwaai pikni niem?” Tamas aks se.
“Mi no nuo, mi kyaahn riid,” Magozwe wispa se.
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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.

• • •

Wen dem di miit, Magozwe did staat tel Tamas di stuori
bout imself. A did di stuori bout im ongkl an wai im ron we.
Tamas neva taak nof, an im neva tel Magozwe wa fi du, bot
im alwiez lisn gud tu evriting. Somtaim dem wuda taak
wentaim dem a nyam a di ous wid di bluu oustap.
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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.

• • •

Roun wen Magozwe a go bi ten iez-uol, Tamas gi’im wahn
nyuu stuori buk. A did wahn stuori bout wahn bwaai pikni
fram di vilij we gruo op fi bi wahn fiemos futbaala. Tamas
riid di stuori tu Magozwe uol iip a taim, so til wan die im se,
“Mi tingk a taim nou yu go a skuul an lorn fi riid. We yu
tingk?” Tamas tel im se im nuo bout wahn plies we pikni
kuda stie, an go a skuul.
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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.

• • •

Magozwe did tingk bout di nyuu plies, an bout fi go a skuul.
Wa’apm ef im ongkl did rait an im did tuu fuul-fuul fi lorn
notn. Wa’apm ef dem giim biitn a di nyuu plies? Im di fried.
“Miebi a did beta fi stie an liv pan di schriit,” im tingk tu
imself.
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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.

• • •

Im tel Tamas di tingz dem we im di fried a. Likl bai likl di
man kanvins di bwaai pikni se laif kuda beta a di nyuu plies.
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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.

• • •

So Magozwe did muuv iihn a wahn ruum inna di ous wid di
griin oustap. Im shier di ruum wid tuu ada bwaai pikni. In
aal a did ten pikni a liv a di ous. Inkluudn anti Sisi an ar
osban, chrii daag, wahn kyat, an wan uol guot.
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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.

• • •

Magozwe did staat skuul an it di aad. Im did afi kech op.
Somtaim im did waahn gi op. Bot im did tingk bout di pailat
an di futbaala inna di stuoribuk dem. Laik dem, im neva gi
op.
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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.

• • •

Magozwe did a siddong inna di yaad a di ous wid di griin
oustap, a riid wahn stuoribuk fram skuul. Tamas kom op an
did siddong bisaid a im. “Wa da stuori ya bout?” Tamas aks
im se. “A bout wahn bwaai pikni uu ton wahn tiicha,”
Magozwe ansa se. “We di bwaai pikni niem?” Tamas aks se.
“Im niem Magozwe,” Magozwe ansa wid a smail.
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