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Local: Adega dos Cacos
Cena: À beira do repórter uma placa a dizer Maribor Lights
Música de fundo: One minute to change the world ou Soulless
Todos os intervenientes fumam….

Repórter: Boa Noite, Meu Rei Afonso...
Afonso: Oooooh! É este gajo? Deve julgar que está no Submarino...
Repórter: Desculpe, meu Rei. Não escuitei...
Afonso: Anda lá! Mostra-nos a magnificiência da Capital Europeia da
Cultura de Maribor.
Repórter: Pois bem, meu Rei! Cheguei ainda há pouco a esta cidade ex-lo-
vena, cujo nome inspirou uma conhecida marca de cigarros e onde
curiosamente toda a gente fuma dessa marca. Estamos aqui na Praça
Maribor Soft na qual tudo se passa. Um bom local para apalpar o pulso
desta cidade ex-lo-vaca. Perdão Ex-lo-vena.
A cidade burbulha com artistas em toda a parte de todas as proveniências
europeias. Estou tão entusiasmado que até já acho que faço parte...
Vou aproveitar aqui o primeiro que passa...
Repórter: Hi there! Are you an artist from Russia? I see that you have a
long coat… I´m going to translate to the viewers.
Eu disse-lhe Olá. És sóviético? Vejo que tens uma casaca do tamanho do
Mundo...
Nicolino: Não! Eu sou de Guimarães...
Repórter: De Guimarães? E que fazes aqui na Es-lo-vénia?
Nicolino: A Comissão foi convidada pela Câmara daqui para fazer umas
Festas Nicolinas. Só que encontramos alguns contras...
Repórter: O quê em concreto?
Nicolino: As Maçãs! Não há... Tivemos que substitui-las por courgettes... E
para além disso por imposição publicitária, temos que fazer os números de
Maribor Lights nas mãos... E aviso-o... É melhor não apagar o cigarro...
Vem já aí a Polícia Municipal... Esses são finos! Fumam Maribor
Intensive...
Repórter: Ok. Boa sorte...
Bem, como podem ver quem não teve sorte nenhuma fui eu. À procura de
um artista europeu e sai-me um de Guimarães... Não há nada como a nossa
Capital.... (suspiro) Vou tentar outro...
Aí está uma banda a acabar a sua actuação! Só podem ser estrangeiros!
Pela qualidade do som… E pelo look parecem-me Irlandeses.



Hey you! Please tell me! What´s the name of your band? When did you
arrive?
Eu disse-lhe: Então meu! Tá tudo! Como é que se chama a banda? E
quando chegaram?
Simães: Let The Jam Roll…
Repórter: Ah Agora sim... Verdadeiros europeus... Britânicos de gema.
Simães: E... já que pergunta chegamos na quinta.
Repórter: O quê? Vocês são portugueses também?
Simães: Sim, claro. Somos de Guimarães!
Repórter: De Guimarães? Também? Ai minha Nossa Senhora da Penha...
Simães: Sim, fomos convidados para actuar em Maribor e acabamos agora
o nosso 1º concerto. Queres um Mentol Maribor...
Repórter: Bem... Não sei o que dizer... My God.... Pelo andar da
carruagem, ainda tropeço num varandim...
- HA!HA! Estes são de certeza estrangeiros... Vão fazer sound-check...
(20 segundos com o Barroso a tocar...)
Fantásticos!!! Heavy Metal de primeira...
Vou sacar a entrevista.
Hellooooo! You are the drummer of this outfit! You´re headbangers?
Eu disse-lhe: Ei! Escuita! És o baterista desta cena. São abanadores de
cabeça?
Barroso: OK! Yeah! Heavy Metal Rules! We Are Skinning (faz os cornos e
começa a lamber no ar entre eles). (Os restantes membros da banda abanam
a cabeça enquanto o Barroso fala)
Repórter: Are you a great band in your country?
Eu disse: Vocês têm sucesso no vosso País?
Barroso: Não. Só em Guimarães. Somos de lá.
Repórter: (Começa a desesperar a descabelar-se.....)... Será que não há aqui
alguém que seja europeu!!! De Nações civilizadas! Países Evoluídos!!!
Barroso: Por acaso há... O nosso baixista... É de Fafe!

(Os 3 começam a abanar a cabeça) A imagem fica mais ampla. Todos os
figurantes pessoas relativamente conhecidas de Guimarães... O Zé Ribeiro,
o Tiago, o Misha, o da Cervejaria Martins quem conseguirmos arranjar)
Empurram o repórter... Aparece a mira técnica... Ouve-se um coro:
Guimarães... Abriu-me uma porta! Maribor... Dá cá uma torta! (entoação
Marilú - Ena Pá 2000).

Afonso: Fosga-se! Aquele ainda pareço eu...
Já chega! Só artistas de Guimarães a actuar! Parece a Capital Europeia da
Cultura de Guimarães....


