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I den stora staden Nairobi, långt ifrån ett tryggt
hem, bodde en grupp hemlösa pojkar. De levde
dagen som den kom. En morgon packade pojkarna
ihop sina mattor efter att ha sovit på den kalla
trottoaren. För att värma upp sig gjorde de upp en
eld av skräp. En av pojkarna var Magozwe. Han var
yngst.
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När Magozwes föräldrar dog var han bara fem år
gammal. Han fick bo med sin farbror. Hans farbror
brydde sig inte om barnet. Han gav inte Magozwe
tillräckligt med mat. Han tvingade pojken att arbeta
hårt.
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Om Magozwe klagade eller ifrågasatte så slog hans
farbror honom. När Magozwe frågade om man
kunde få gå i skolan slog hans farbror honom och
sa: ”Du är för dum för att lära dig någonting.” Efter
tre år med denna behandling rymde Magozwe från
sin farbror. Han började bo på gatan.
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Magozwe satt i trädgården till huset med det gröna
taket och läste en bok från skolan. Thomas kom och
satte sig bredvid honom. ”Vad handlar berättelsen
om?” frågade Thomas. ”Den handlar om en pojke
som blir lärare,” svarade Magozwe. ”Vad heter
pojken?” frågade Thomas. ”Han heter Magozwe”,
svarade Magozwe med ett leende.
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Gatulivet var hårt och de flesta av pojkarna
kämpade varje dag med att få mat. Ibland blev de
anhållna, ibland blev de slagna. När de var sjuka
fanns det ingen som hjälpte dem. Gruppen var
beroende av den lilla summa pengar de tjänade på
att tigga, och från att sälja plast och annan
återvinning. Livet var ännu svårare på grund av
bråk med rivaliserande grupper som ville ha
kontroll över vissa delar av staden.
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Magozwe började skolan och det var svårt. Han
hade mycket att ta igen. Ibland ville han ge upp.
Men han tänkte på piloten och fotbollsspelaren i
böckerna. Precis som de tänkte han inte ge upp.
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En dag medan Magozwe tittade i sopkorgarna
hittade han en gammal barnbok. Han gjorde ren
den och la den i sin påse. Han tog fram boken varje
dag och tittade på bilderna. Han visste inte hur han
skulle läsa orden.
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Och så kom det sig att Magozwe flyttade in i ett
rum i ett hus med grönt tak. Han delade rum med
två andra pojkar. Allt som allt bodde tio barn i
huset, tillsammans med tant Cissy och hennes man,
tre hundar, en katt och en gammal get.
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Bilderna berättade om en pojke som växte upp och
blev pilot. Magozwe dagdrömde om att bli en pilot.
Ibland fantiserade han om att han var pojken i
boken.
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Han berättade om sin rädsla för Thomas. Med tiden
kunde mannen övertyga pojken om att livet skulle
bli bättre på det nya stället.
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Det var kallt och Magozwe stod vid sidan av vägen
och tiggde. En man kom fram till honom. ”Hej, jag
heter Thomas. Jag arbetar här i närheten på ett
ställe där du kan få något att äta,” sa mannen. Han
pekade på ett gult hus med blått tak. ”Jag hoppas
att du går dit och får lite mat?” frågade han.
Magozwe tittade på mannen, och sedan på huset.
”Kanske”, sa han och gick iväg.
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Magozwe tänkte på det nya stället och om att gå i
skolan. Tänk om hans farbror hade rätt och att han
var för dum för att lära sig någonting? Tänk om de
slog honom på det nya stället? Han var rädd.
”Kanske är det bättre att bo på gatan?” tänkte han.
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Under månaderna som följde vande de hemlösa
pojkarna sig vid att se Thomas. Han tyckte om att
prata med människor, speciellt med folk som bodde
på gatan. Thomas lyssnade på berättelserna om
människors liv. Han var allvarlig och tålmodig,
aldrig oartig eller respektlös. Några av pojkarna
började gå till det blå-gula huset för att få lunch.
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Ungefär vid Magozwes tionde födelsedag gav
Thomas honom en ny bok. Det var en berättelse om
en bypojke som växte upp och blev en berömd
fotbollsspelare. Thomas läste berättelsen för
Magozwe många gånger tills han en dag sa: ”Jag
tror det är dags att du går i skolan och lärde dig att
läsa. Vad tror du?” Thomas förklarade att han visste
ett ställe där barn kunde bo och gå i skolan.
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Magozwe satt på trottoarkanten och tittade på
bilderna i sin bok när Thomas satte sig bredvid
honom. ”Vad handlar berättelsen om?” frågade
Thomas. ”Den handlar om en pojke som blir pilot,”
svarade Magozwe. ”Vad heter pojken?” frågade
Thomas. ”Jag vet inte, jag kan inte läsa,” sa
Magozwe tyst.
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När de lärde känna varandra började Magozwe
berätta sin egen historia för Thomas. Den handlade
om hans farbror och varför han rymde. Thomas sa
inte så mycket, och han talade inte om för
Magozwe vad han borde göra. Istället lyssnade han
noga. Ibland pratade de när de åt i huset med det
blåa taket.
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