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ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਿਵਅਸਤ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ ਦੂਰ, ਬੇਘਰ
ਮੁੰਿਡਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਵ ਿਦਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ
ਸਵੇਰ, ਮੁੰਡੇ ਠੰਡੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਸੌਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮੈਟ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੰਡ  ਦੂਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੂੜੇ  ਅੱਗ ਲਾਈ। ਮੁੰਿਡਆ ਂਦੇ ਗਰੁੱਪ ਿਵੱਚ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਭ
ਤ ਛੋਟਾ ਸੀ।

• • •

In the busy city of Nairobi, far away from a caring life at
home, lived a group of homeless boys. They welcomed
each day just as it came. On one morning, the boys were
packing their mats after sleeping on cold pavements. To
chase away the cold they lit a fire with rubbish. Among the
group of boys was Magozwe. He was the youngest.
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਸੀ
ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਗੋਜ਼ਵੀ  ਬਹੁਤਾ ਭੋਜਨ ਨਹ ਸੀ ਿਦੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ
ਕਰਵਾਦਾ ਸੀ।

• • •

When Magozwe’s parents died, he was only five years old.
He went to live with his uncle. This man did not care about
the child. He did not give Magozwe enough food. He made
the boy do a lot of hard work.
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ਜੇ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾ ਂਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਉਸ  ਕੁੱਟ ਿਦੰਦਾ। ਜਦ
ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸ  ਕੁੱਟ ਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹੈ।” ਇਸ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤ ਦੂਰ ਭੱਜ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰਿਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

• • •

If Magozwe complained or questioned, his uncle beat him.
When Magozwe asked if he could go to school, his uncle
beat him and said, “You’re too stupid to learn anything.”
After three years of this treatment Magozwe ran away
from his uncle. He started living on the street.
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਹਰੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਪੜ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਥਾਮਸ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। “ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?” ਥਾਮਸ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ। “ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣਦਾ ਹੈ,” ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ
ਿਦੱਤਾ। “ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?” ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। “ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਹੈ,”
ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਿਕਹਾ।

• • •

Magozwe was sitting in the yard at the house with the
green roof, reading a storybook from school. Thomas
came up and sat next to him. “What is the story about?”
asked Thomas. “It’s about a boy who becomes a teacher,”
replied Magozwe. “What’s the boy’s name?” asked Thomas.
“His name is Magozwe,” said Magozwe with a smile.
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ਸੜਕ ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਿਗਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਦਂੇ। ਜਦ ਉਹ
ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਭੀਖ ਅਤੇ
ਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਵੇਚਣ ਦੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ। ਿਵਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ
ਦੇ ਝਗਿੜਆ ਂਕਰਕੇ ਿਜੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਿਹੱਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

• • •

Street life was difficult and most of the boys struggled
daily just to get food. Sometimes they were arrested,
sometimes they were beaten. When they were sick, there
was no one to help. The group depended on the little
money they got from begging, and from selling plastics
and other recycling. Life was even more difficult because
of fights with rival groups who wanted control of parts of
the city.
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਿਗਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਿਸੱਖਣ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ
ਫੁਟਬਾਲ ਿਖਡਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਤਰਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ
ਨਹ ਮੰਨੀ।

• • •

Magozwe started school and it was difficult. He had a lot
to catch up. Sometimes he wanted to give up. But he
thought about the pilot and the soccer player in the
storybooks. Like them, he did not give up.
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ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ  ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫਟੀ
ਿਕਤਾਬ ਿਮਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਿਕਤਾਬ  ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾ ਂ  ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ  ਸ਼ਬਦ ਪੜਨੇ ਨਹ  ਸੀ
ਆ ਦੇ।

• • •

One day while Magozwe was looking through the
dustbins, he found an old tattered storybook. He cleaned
the dirt from it and put it in his sack. Every day after that
he would take out the book and look at the pictures. He
did not know how to read the words.
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ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਂਮਗੋਜ਼ਵੀ ਇੱਕ ਹਰੇ ਛੱਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਦੋ
ਹੋਰ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨਾਲ ਕਮਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਲ-ਿਮਲਾਕੇ ਦਸ ਬੱਚੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਟੀ ਿਸਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਿਤੰਨ ਕੁੱਤੇ, ਇੱਕ ਿਬੱਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ
ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

• • •

And so Magozwe moved into a room in a house with a
green roof. He shared the room with two other boys.
Altogether there were ten children living at that house.
Along with Auntie Cissy and her husband, three dogs, a
cat, and an old goat.
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ਤਸਵੀਰਾ ਂਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਬਿਣਆ
ਸੀ। ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।

• • •

The pictures told the story of a boy who grew up to be a
pilot. Magozwe would daydream of being a pilot.
Sometimes, he imagined that he was the boy in the story.
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ਉਸ ਨੇ ਥਾਮਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ 
ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਨਵ ਜਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• • •

He shared his fears with Thomas. Over time the man
reassured the boy that life could be better at the new
place.
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਿਵੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਖੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆ। “ਹੈਲੋ, ਮ ਥਾਮਸ ਹਾ।ਂ ਮ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਖਾਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੀਲੇ ਘਰ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। “ਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਲਵਗਾ?” ਉਸ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ। ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਘਰ ਵੱਲ। “ਸ਼ਾਇਦ,” ਉਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ।

• • •

It was cold and Magozwe was standing on the road
begging. A man walked up to him. “Hello, I’m Thomas. I
work near here, at a place where you can get something
to eat,” said the man. He pointed to a yellow house with a
blue roof. “I hope you will go there to get some food?” he
asked. Magozwe looked at the man, and then at the
house. “Maybe,” he said, and walked away.
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਨਵ  ਜਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ
ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਮੂਰਖ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ 
ਨਵ  ਜਗਾ ਤੇ ਕੁਟਣਗੇ? ਉਹ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ। “ਸ਼ਾਇਦ ਸੜਕ ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ,”
ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ।

• • •

Magozwe thought about this new place, and about going
to school. What if his uncle was right and he was too
stupid to learn anything? What if they beat him at this new
place? He was afraid. “Maybe it is better to stay living on
the street,” he thought.
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ਲੰਘਦ ਮਹੀਿਨਆ ਂਨਾਲ ਬੇਘਰ ਮੁੰਡੇ ਥਾਮਸ  ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। ਥਾਮਸ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ
ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਜਾ ਂਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਘਰ 
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ।

• • •

Over the months that followed, the homeless boys got
used to seeing Thomas around. He liked to talk to people,
especially people living on the streets. Thomas listened to
the stories of people’s lives. He was serious and patient,
never rude or disrespectful. Some of the boys started
going to the yellow and blue house to get food at midday.
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਦੇ ਦਸਵ ਜਨਮ ਿਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਥਾਮਸ ਨੇ ਉਸ  ਇੱਕ ਨਵ ਿਕਤਾਬ ਿਦੱਤੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੋਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਿਖਡਾਰੀ ਬਿਣਆ।
ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਗੋਜ਼ਵੀ  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੈ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈ ਕੀ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ?” ਥਾਮਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਿਹ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• • •

Around Magozwe’s tenth birthday, Thomas gave him a
new storybook. It was a story about a village boy who
grew up to be a famous soccer player. Thomas read that
story to Magozwe many times, until one day he said, “I
think it’s time you went to school and learned to read.
What do you think?” Thomas explained that he knew of a
place where children could stay, and go to school.
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਸਵੀਰਾ ਂਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦ ਥਾਮਸ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ
ਬੈਠ ਿਗਆ। “ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?” ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। “ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ
ਹੈ ਜੋ ਪਾਇਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ,” ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। “ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?” ਥਾਮਸ
ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। “ਮੈ  ਪਤਾ ਨਹ , ਮ ਪੜ ਨਹ  ਸਕਦਾ,” ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਬੋਿਲਆ।

• • •

Magozwe was sitting on the pavement looking at his
picture book when Thomas sat down next to him. “What is
the story about?” asked Thomas. “It’s about a boy who
becomes a pilot,” replied Magozwe. “What’s the boy’s
name?” asked Thomas. “I don’t know, I can’t read,” said
Magozwe quietly.
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ਜਦ ਉਹ ਿਮਲੇ, ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਥਾਮਸ  ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸਦੇ
ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਘਰ ਤ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵਜਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਥਾਮਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹ  ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਮਗੋਜ਼ਵੀ  ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ  ਦੱਿਸਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਸੁਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨੀਲੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਂਖਾਦਂੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ।

• • •

When they met, Magozwe began to tell his own story to
Thomas. It was the story of his uncle and why he ran away.
Thomas didn’t talk a lot, and he didn’t tell Magozwe what
to do, but he always listened carefully. Sometimes they
would talk while they ate at the house with the blue roof.
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