
Você sabe tocar algum instru-
mento? Então venha! Não perca 
tempo!

Estão abertas as inscrições para a 
banda mais assustadora que jamais se 
viu: a Banda Fantasma.

Você só precisa procurar a turma que 
fi ca na pracinha e falar com o Ari, respon-
sável pelas entrevistas e pela seleção. Não se 

preocupe se não tiver muita experiência. 
É só saber cantar, tocar, arranhar ou trovejar 

que certamente você será contratado. Um pou-
quinho de coragem também não faz mal. É que só 

tem um detalhe: o novo local dos ensaios...
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Era um domingo com o sol mais quente de todos os 
tempos. Até a conversa ficava mole.

A minha turma estava toda espichada no capim da 
pracinha, e umas nuvens derretidas passavam vagabundas 
demais para tapar o sol. Nem ventava.

Uma música ranheta tocava fraquinha como se viesse 
andando de lá do fim do ano, o lugar mais longe que a gente 
conhecia. Ou então evaporava sob o sol forte.

Alguém resmungou com voz mole:
– Ai, que preguiça! Ô musiquinha chata!
– Esse povo só toca porcaria...

3

Miolo-A Banda Fantasma.indd   3 31/03/10   17:23



O Tião Coceira, que só falava besteira, ficou 
pensativo, pensativo e, de repente, deu um pulo 
e um tapa na testa:

– Pessoal! Tive uma ideia genial! Uma inspi-
ração.

Vamos montar uma banda!

Demorou um tempão para alguém se mexer.
Até um mosquito, que levantou voo da cabeça 
do Arnaldo, parou no ar.

De repente, a turma ficou toda de pé, 
alucinada, todo mundo berrando:

– Uma banda!
– Caramba! Que sucesso!
– Eu sempre quis ser roqueira!
– Vamos rachar de vender ingresso!
– Não acredito! É sério ou brincadeira? 
– Vai ser  o maior agito. É tudo que eu quero!
– Coceira, o que nunca pensa besteira!
– Nós adoramos você!
– Chega de lero-lero, nós vamos cantar o quê?
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Todos falavam ao mesmo tempo: quem sabia 

tocar algum instrumento, quem cantaria, se 

tinha ou não tinha talento, qual seria o nome do 

grupo, a roupa que usaria...

O Sol, curioso, ainda tentou espichar mais 

um pouco a tarde, mas acabou rolando por trás 

do morro para acender mais um dia do outro 

lado do mundo.
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