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En la ajetreada ciudad de Nairobi, lejos de la apacible vida
hogareña, vivía un grupo de jóvenes mendigos. Vivían el
día a día como si no hubiera futuro. Una mañana, los
chicos estaban empacando sus mantas después de dormir
en la fría calle. Prendieron una fogata con basura para
espantar el frío. Uno de los jóvenes del grupo era
Magozwe. Era el más joven.

• • •

W zatłoczonym mieście Nairobi, z dala od opiekuńczego
domu, żyła grupa bezdomnych chłopców. Witali każdy
dzień z pokorą. Pewnego poranka, po nocy przespanej na
zimnym bruku, chłopcy zwijali swoje maty. Aby odpędzić
zimno, rozpalili ogień podpalając śmieci. Magozwe był
najmłodszym chłopcem w tej grupie.
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Cuando los padres de Magozwe murieron, él sólo tenía
cinco años de edad. Se fue a vivir con su tío. Pero Magozwe
no le importaba a ese hombre. No le daba suficiente
comida. Y lo hacía trabajar muy duro.

• • •

Magozwe miał tylko pięć lat, kiedy zmarli jego rodzice.
Zamieszkał ze swoim wujkiem, ale wujek nie dbał o chłopca.
Nie pozwalał chłopcu się najeść i dawał mu wiele ciężkich
prac do wykonania.
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Si Magozwe se quejaba o hacía preguntas, su tío le daba
una golpiza. Cuando Magozwe le preguntó si podía ir a la
escuela, su tío lo golpeó y le dijo, “eres demasiado estúpido
para aprender”. Después de tres años de vivir así, Magozwe
se escapó de la casa de su tío. Empezó a vivir en la calle.

• • •

Magozwe był bity przez wujka, gdy narzekał albo mu się
przeciwstawiał. Pewnego razu, gdy Magozwe zapytał czy
mógłby pójść do szkoły, wujek uderzył go i powiedział
„Jesteś za głupi na to, żeby się czegokolwiek nauczyć”. Po
trzech latach takiego traktowania, Magozwe uciekł z domu
swojego wujka i zamieszkał na ulicy.
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La vida en la calle era difícil y muchos de los niños tenían
dificultades para conseguir comida día a día. Algunas veces
los arrestaban, otras veces les daban golpizas. Cuando se
enfermaban, no tenían quién los ayudara. El grupo de
jóvenes dependía de lo poco que recibían mendigando, de
la venta de plásticos y del reciclaje. La vida era aun más
difícil por las peleas con grupos rivales que querían tener el
control de ciertas partes de la ciudad.

• • •

Życie na ulicy było trudne. Codziennym problemem dla
większości chłopców było zdobycie jedzenia. Czasem byli
aresztowani, czasem bici. Kiedy byli chorzy, nie było nikogo,
kto mógłby im pomóc. Grupa chłopców żyła z tego co
wyżebrała oraz ze sprzedaży opakowań plastikowych i
innych odpadów. Stałe konflikty pomiędzy rywalizującymi
grupami chłopców, które walczyły o wpływy w danej części
miasta, nie ułatwiały życia.
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Un día, Magozwe estaba escarbando los basureros y
encontró un libro de cuentos viejo y destrozado. Le quitó el
polvo y lo guardó en su bolsa. Todos los días, sacaba el
libro y miraba las ilustraciones. Pero no sabía cómo leer las
palabras.

• • •

Pewnego dnia, gdy Magozwe przeszukiwał śmietniki znalazł
starą, zniszczoną książkę z opowiadaniami. Oczyścił ją z
brudu i włożył do swojego worka. Każdego dnia wyjmował
książkę i oglądał obrazki. Nie potrafił przeczytać słów.
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Las ilustraciones contaban la historia de un chico que
creció y se convirtió en piloto. Magozwe fantaseaba con ser
piloto. A veces, se imaginaba que él era el chico de la
historia.

• • •

Obrazki przedstawiały historię chłopca, który wyrósł na
pilota. Magozwe marzył o tym, aby kiedyś zostać pilotem.
Czasem wyobrażał sobie, że jest chłopcem z opowiadania.
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Hacía frío y Magozwe estaba mendigando en la calle. Un
hombre se le acercó. “Hola, soy Thomas. Trabajo cerca de
aquí, en un lugar donde podemos darte comida,” dijo el
hombre. Apuntaba hacia una casa amarilla con techo azul.
“Ojalá vayas pronto a buscar comida” le dijo. Magozwe miró
al hombre, y después miró la casa. “Quizá”, dijo, y se fue.

• • •

Pewnego zimnego dnia Magozwe stał przy drodze i żebrał.
Podszedł do niego mężczyzna i powiedział: „Witaj, jestem
Thomas. Pracuję niedaleko, w miejscu, gdzie możesz dostać
coś do jedzenia”. Wskazał na żółty dom z niebieskim
dachem: „Mam nadzieję, że wpadniesz aby coś zjeść?”.
Magozwe popatrzył na mężczyznę a potem na dom. „Może”
– odparł i odszedł.
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Con el paso de los meses, los jóvenes mendigos se
acostumbraron a la presencia de Thomas. Él disfrutaba
hablar con la gente, especialmente con los mendigos.
Thomas escuchaba las historias de sus vidas. Era serio y
paciente, y nunca maleducado ni irrespetuoso. Algunos de
los chicos empezaron a ir a la casa amarilla y azul a buscar
comida al mediodía.

• • •

W ciągu następnych kilku miesięcy bezdomni chłopcy
przyzwyczaili się do spotkań z Thomasem. Thomas lubił
rozmawiać z ludźmi, zwłaszcza z tymi, którzy mieszkali na
ulicy. Słuchał historii ich życia. Był poważny i cierpliwy,
nigdy nie był nieuprzejmy albo lekceważący. Niektórzy
chłopcy zaczęli odwiedzać niebiesko-żółty dom, aby zjeść
posiłek w południe.
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Magozwe estaba sentado en la calle mirando su libro
cuando Thomas vino y se sentó a su lado. “¿De qué trata la
historia?” preguntó Thomas. “Trata sobre un chico que se
convierte en piloto,” respondió Magozwe. “¿Cómo se llama
el niño?” preguntó Thomas. “No sé porque no sé leer,” dijo
Magozwe en voz baja.

• • •

Magozwe siedział na krawężniku i oglądał obrazki w swojej
książce, kiedy Thomas się do niego przysiadł. „O czym jest
ta historia?” – zapytał. „Jest o chłopcu, który zostaje
pilotem”, odpowiedział Magozwe. „Jak ten chłopiec ma na
imię?” – dopytywał Thomas. „Nie wiem, nie umiem czytać” –
cicho odpowiedział Magozwe.
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Cuando volvieron a reunirse, Magozwe le relató la historia
de su vida a Thomas. Le habló de su tío y de por qué huyó
de esa casa. Thomas no hablaba mucho, y no le decía a
Magozwe qué hacer, pero siempre le escuchaba con
atención. Algunas veces conversaban mientras comían en
la casa del techo azul.

• • •

Kiedy się spotykali, Magozwe zaczął opowiadać swoją
własną historię. Była to opowieść o jego wujku i ucieczce z
domu. Thomas zawsze słuchał uważnie, nie mówił wiele i
nie mówił Magozwe co ma robić. Czasem rozmawiali
podczas posiłków w domu z niebieskim dachem.
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Cuando Magozwe cumplió alrededor de diez años, Thomas
le regaló un nuevo libro de cuentos. Era la historia de un
niño de una aldea que creció y se convirtió en un famoso
jugador de fútbol. Thomas le leyó esa historia a Magozwe
en muchas ocasiones, hasta que un día le dijo, “Creo que ya
es tiempo que vayas a la escuela y aprendas a leer. ¿Qué te
parece?” Thomas le explicó que conocía un lugar donde los
niños podían vivir e ir a la escuela.

• • •

Gdy zbliżały się dziesiąte urodziny Magozwe, Thomas
podarował mu nową książkę z opowiadaniami. Była to
historia o chłopcu ze wsi, który został znanym piłkarzem.
Thomas czytał chłopcu tę opowieść wiele razy. Pewnego
dnia powiedział: „Myślę, że nadszedł czas, abyś poszedł do
szkoły i nauczył się czytać. Co o tym sądzisz?” Thomas
wytłumaczył, że zna miejsce, w którym dzieci mogą
zamieszkać i chodzić do szkoły.
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Magozwe pensó en este nuevo lugar y en ir a la escuela.
Pero, ¿y si su tío tenía razón y era demasiado estúpido para
aprender? ¿Y si volvían a darle golpizas en este nuevo
lugar? Magozwe sintió miedo. “Quizá sea mejor seguir
viviendo en la calle,” pensó.

• • •

Magozwe rozmyślał o nowym miejscu i o szkole. A może
wujek miał rację i Magozwe jest zbyt głupi by czegokolwiek
się nauczyć? A co, jeśli będą go bili w nowym miejscu? Miał
wiele obaw. „Może lepiej jeśli zostanę na ulicy” – pomyślał.
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Magozwe le habló de sus miedos a Thomas. Con el paso
del tiempo, Thomas pudo asegurarle al chico que su vida
iba a ser mejor en ese nuevo lugar.

• • •

Podzielił się swoimi obawami z Thomasem. Z czasem
mężczyzna przekonał chłopca, że życie w nowym miejscu
może być lepsze.
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Y así fue como Magozwe se fue a vivir a una habitación en
una casa con techo verde. Compartía su habitación con
otros dos chicos. Había un total de diez chicos viviendo en
esa casa. Vivían junto a la tía Cissy y su esposo, tres perros,
un gato y una vieja cabra.

• • •

I tak Magozwe wprowadził się do pokoju w domu z
zielonym dachem. Dzielił pokój z dwoma innymi chłopcami.
W domu mieszkało dziesięcioro dzieci wraz z ciocią Cissy, jej
mężem, trzema psami, kotem i starą kozą.
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Magozwe empezó a ir a la escuela y fue difícil. Tenía mucho
con qué ponerse al día. Muchas veces quiso rendirse. Pero
pensaba en el piloto y en el jugador de fútbol de los libros.
Al igual que ellos, Magozwe no se rindió.

• • •

Magozwe zaczął naukę w szkole. Nie było łatwo, bo miał
wiele do nadrobienia. Czasami chciał się poddać, ale myślał
o pilocie i o piłkarzu z opowieści, i tak jak oni nie poddawał
się.
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Magozwe estaba sentado en el patio de la casa del techo
verde, leyendo un libro de cuentos de su escuela. Thomas
se le acercó y se sentó junto a él. “¿De qué trata la historia?”
preguntó Thomas. “Trata sobre un chico que se convierte
en profesor,” respondió Magozwe. “¿Cómo se llama el
chico?” preguntó Thomas. “Su nombre es Magozwe,” dijo
Magozwe sonriendo.

• • •

Pewnego dnia Magozwe siedział w ogródku domu z
zielonym dachem i czytał opowiadanie do szkoły. Thomas
podszedł i usiadł obok niego. „O czym jest ta historia?” –
zapytał. „Jest o chłopcu, który został nauczycielem” –
odpowiedział Magozwe. „Jak on ma na imię?” – zapytał
Thomas. „Ma na imię Magozwe” – z uśmiechem odparł
Magozwe.
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