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Apresento-vos o Marco. Conhecemo-nos na semana 
passada, durante o seu primeiro dia de escola.  
Este ano, o Marco começou o 5.º° ANO.  
Lembro-me de quando foi a minha vez: foi 
uma grande aventura. Novos lugares, novos 
colegas, novas emoções e novos problemas.
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KHABY, 22 ANOS

MARCO, 11 ANOS

Um dos novos problemas do Marco: a partir 
deste ano, voltará para casa sozinho. O que é 

 não é? A independência, a liberdade, 
poder escolher o caminho que se quer seguir...
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Não foi fácil, mas quando o Marco chegou a casa,  
sentiu que, finalmente, já era um menino crescido.
Depois, lembrou-se do problema que houve com  
o elevador. No ano passado, depois de uma reparação,  
o novo painel de botões foi instalado por cima  
do anterior e o Marco não lhe conseguia chegar.

CASA

O QUE FAÇO?
VOU FICAR A VIVER AQUI?

FORA DE SERVIÇO

FUNCIONA

CHARCO
GIGANTE

TIA AGENORA

ESCOLA
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Outra pessoa teria ido pelas escadas, até porque, 
verdade seja dita, no primeiro dia de aulas ninguém 
leva livros na mochila. Mas o Marco tem a sorte  
de ter uns pais que pensam sempre em tudo.

NÃO VAIS FICAR COM AR  
      DE MANDRIÃO SE TIVERES  

        A MOCHILA VAZIA?

ALGUMAS HORAS ANTES...ALGUMAS HORAS ANTES...

PELO MENOS LEVA UM  
PAR DE DICIONÁRIOS PARA FAZERES  

BOA FIGURA!

NÃO, PAI,  
ESTÁS A BRINCAR?

     SE TIVESSE UMA  
  CAMA E DOIS PÓSTERES DO  
DYBALA ATÉ PODIA PENSAR  
        NISSO...
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E foi assim que o Marco ficou com a mochila pesadíssima.
Subir as escadas até ao sétimo andar, onde mora, 
seria um trabalho hercúleo. A sua única esperança 
era saltar suficientemente alto, mas como

Já eu, como moro no segundo andar, subo sempre  
as escadas. E foi aí que encontrei o Marco, que tentava 
atirar a mochila pelo lanço de escadas acima, como  
se fizesse um lançamento de peso olímpico.
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Rapidamente percebi o problema, mas, entretanto,  
o Marco já tinha prendido a mochila no cão  
da senhora Rampoldi para o usar como cão de trenó. 
Resultado: o cão deixou o estojo em farrapos e fugiu.

SÓ PERCEBES QUANTO  
CUSTA UM ESTOJO QUANDO  
O TIVERES DE COMPRAR COM  

A TUA MESADA.
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O Marco pulou de alegria e agradeceu-me  
vezes e vezes sem conta. Respondi-lhe que não  
havia problema. Aliás, se ainda precisasse de ajuda, 
bastava pedir.

Não conhecia o Marco, mas parei e aconselhei-o  
a deixar o cão em paz. Perguntou-me se eu tinha  
um drone suficientemente potente para lhe emprestar  
e voar com quinze quilos.
«Põe a mochila no elevador e vem comigo.»  
Quando chegámos ao sétimo andar, pressionei  
o botão para chamar o elevador e...

SIMPLES, NÃO É?SIMPLES, NÃO É?
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«Não te preocupes», respondeu o Marco,  
que pareceu ser um miúdo simpático e otimista.
«Tenho a certeza de que vai correr tudo bem.»
Mas, logo a seguir, o seu sorriso desapareceu  
e eu disse-lhe que se ele quisesse podia contar-me  
o que se passava.

O primeiro dia de aulas também tinha sido o dia de 
escolher o lugar onde se ia sentar. E não tinha sido 
fácil: parecia-lhe que todos já se conheciam. Havia  
os que já eram da mesma turma e os que tinham  
um primo ou pelo menos um amigo do karaté: seria 
possível que todos se dessem bem ele?
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