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DESLACE

Um projeto de Mariana Tengner Barros 
Para o Ballet Contemporâneo do Norte

Mariana Tengner Barros é coreógrafa e performer. Vive em Almada/Cacilhas. O 
seu trabalho tem sido apresentado em diversos países da Europa e América do 
Sul. Criou e apresentou And So?...The End ( 2010), Après Le Bain (2011), The Trap 
(2011, vencedor do Prémio do Público Jardin D’Europe - Áustria), Peça do 
Coração: For Him (2012), A Power Ballad (2013) e Ressurrection (2017), ambas 
em dueto com o coreógrafo Mark Tompkins, THE WEATHER™ (2016) e EXI(s)T(s) 
(2018). Em 2013, inicia uma colaboração com o músico Jonny Kadaver, criando 
performances de diferentes formatos com música ao vivo. A sua colaboração mais 
recente, Instructions for the gods - i4gods, estreou no âmbito da BoCA - Bienal de 
Artes Performativas no Museu do Chiado. Colabora regularmente com o Ballet 
Contemporâneo do Norte, tendo criado a peça de grupo End of Transmission 
(2014), o solo MACHA (2015) e a peça infantil O NOME DA HISTÓRIA (2014). 
Também criou Dance Against The Machine e Riders on the stage (2014/15) para a 
companhia Londrina Edge/The Place. Integrou ainda o projeto Solo Performance 
Commissioning Project (SPCP) em 2009, dirigida pela coreógrafa Deborah Hay 
(Findhorn, Escócia), tendo estreado a sua adaptação da coreografia no âmbito do 
Nome Eira#3, em Lisboa (2011). Colaborou com vários artistas em diferentes 
projetos, salientando: Agnieszka Dmochowska/Fat Sun, Said Dakash & The 
Resistance Movement, Pedro Bandeira, António MV, Nuno Miguel, Rogério Nuno 
Costa, Vânia Rovisco, Nuno Ferreira, Filipe Lopes, João Costa Espinho, João Ferro 
Martins, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, Abraham Hurtado, Acerina 
Amador, Mark Tompkins, Davis Freeman e Meg Stuart. Como intérprete, destaca o 
trabalho com os criadores Meg Stuart/Damaged Goods, Francisco Camacho, Filip 
van Huffell/Retina Dance, Rui Horta/Companhia Instável, Né Barros, Tiago Cadete, 
Rafael Alvarez, Jerôme Bel, John Romão, Rogério Nuno Costa e Dinis Machado. 
Licenciada em Dança pela Northern School of Contemporary Dance (Inglaterra). 
Estagiou no Ballet Theatre Munich, sob a direcção artística de Philip Taylor 
(Alemanha). Completou o Programa de Estudo e Criação Coreográfica-PEPCC 
(Portugal 2009). Foi artista associada da EIRA entre 2012 e 2016, tendo sido artista 
residente entre 2010 e 2012. É directora artística d'A Bela Associação. 

O Ballet Contemporâneo do Norte é uma companhia de dança com 23 anos de 
trabalho reconhecido no contexto da dança contemporânea portuguesa. Foi 
fundada por Elisa Worm, em Estarreja, onde permaneceu e desenvolveu trabalho 
artístico durante vários anos. Em 2007, a companhia mudou-se para Santa Maria 
da Feira, onde tem desenvolvido o seu programa artístico, com direção de Susana 
Otero desde 2011. Desde então, o BCN tem apostado num projeto geral de 
descentralização da produção cultural, para além de um trabalho preponderante de 
criação e formação de públicos, através do Serviço Educativo que é prestado à 
comunidade jovem do Município. Tem apresentado espetáculos dirigidos por 
coreógrafos de renome nacional e internacional, tais como Miguel Pereira, Mariana 
Tengner Barros, Joclécio Azevedo, Dinis Machado, Tânia Carvalho, Rebecka 
Stillman, Litó Walkey, Elisabete Finger e Rogério Nuno Costa (Artista Associado), 
entre outros. Desde 2017, é convidado um(a) curador(a) a desenvolver um 
programa anual para a companhia. A companhia tem apresentado o seu trabalho 
em inúmeras localidades Portuguesas, e também em França, Brasil, México, 
Espanha, Finlândia, Suécia e Alemanha.  

Apoio



CALDEIRÃO DO DRUIDA 

A tradicional “sopa à lavrador” é um prato substancial, que pode alimentar 

muita gente, sobretudo em contextos de trabalho ou celebração. Todas as 

culturas têm a sua versão da “sopa à lavrador”, que é sempre confecionada 

com o que existe em casa: uma sopa falsamente pobre, inventada para enganar 

os ricos (tal como na famosa lenda da Sopa da Pedra…). Dentro do caldeirão do 

DESLACE vamos ter: carne de porco defumada, carne de porco salgada, carne de 

vaca, chouriço de vinho, nabos, alho francês, batata, chuchu, abóbora, 

repolho, cenoura, um estrugido com muita cebola e alho, feijão 

vermelho e feijão branco. Vamos deixar a sopa ferver durante muitas 

horas para que fique bem apurada! 

VIRA DA FOME

Para ser cantarolado ao som da concertina durante a degustação da Sopa. Base 

musical: “Vira das Palmas”, tradicional minhoto. 

À sombra dum castanheiro, estava a comer um burguês 

Cheguei-me perto pra ver, só chouriças eram três 

(Todos) Só chouriças eram três, ó lai ó lari ló lela! 

Estava com fome e pedi-lhe, que me dess’uma rodela 

O lambão disse que não, foss’eu rapar à panela 

(Todos) Foss’eu rapar à panela, ó lai ó lari ló lela! 

Espreitei lá para dentro, nem chouriço nem presunto 

Botei água, pus ao lume, fiz um caldinho de unto 

(Todos) Fiz um caldinho de unto, ó lai ó lari ló lela! 

Pôs-se a ougar o lambão, que também qu’ria provar 

Diz que com papas e bolos, os tolos vão-s’enganar 

(Todos) Os tolos vão-s’enganar, ó lai ó lari ló lela

        Esfrega    na             junta 
                                                    Todos                     Na junta 
                                                                da porta 
A vida varia varia,       varia a variar 
                                     Ela abre e fecha 
                                      Bate quando quer 
                                                                   Se a vida avariar, 
     a gente há-de a               consertar 
Abre                                        os                    animais 
           quando          está           feliz 
Chia                    Conserta                                                  
                      podem                                    morder.             
                                  com dor.                       a             Porém, 
    o vira vai      virar,                                 concertina,        que 
   a vida é um concerto                Põe óleo, ó freguês!             E 
                                           e 
                             quando a vida avaria,           eu             o 
  faço           o arranjo 
 fogo                certo.         Da junta da porta. 
                                                                 
                                                 continua               a arder.

Todas as pedras podem 

            magoar,
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Queimada 
d’Honra 
Num pote de metal (ou outro material que resista altas temperaturas), 

colocar 200 gramas de açúcar amarelo, 1 laranja e 1 limão (partidos em 
pedaços grossos) e 50 gramas de grãos de café. Estas são as 

quantidades para 1 litro de bagaço. Consoante a quantidade de 

queimada que se desejar, aumentar a quantidade de ingredientes. De 
notar que o durante a confeção, o bagaço vai reduzir bastante. Colocar 
o pote ao lume e “refogar” o açúcar, os citrinos e os grãos de café 

durante cerca de 10 minutos, sempre a mexer, para não deixar que o 

açúcar caramelize demasiado. Introduzir o bagaço e mexer 
vigorosamente até dissolver todo o açúcar. Deixar ferver, sem parar de 

mexer. Reduzir o lume e incendiar o bagaço, deixando arder durante 

cerca de 15 minutos, ou até a chama começar a ficar mais fraca. Ir 
mexendo com cuidado enquanto se declama o Esconjuro (pág. 10). 

Sopas de 
Burricórnio 
Cansado 
Encher uma tigela com vinho tinto (preferencialmente verde tinto), 

juntar uma colher de sopa bem cheia de mel, mexer até dissolver. 
Esfarelar o miolo de uma broa de milho e adicionar ao vinho, até se 

conseguir a consistência de uma papa que se possa comer à colher. 
Polvilhar com canela! Comer para repor energias e continuar a dançar. 

Boca de Lacaio 
(sobre-a-mesa) 

Um “lacaio” era um criado, por norma servil e subserviente. Tal como 

nos velhos tempos senhoriais, os lacaios sentiam a falta de um doce, a 

que nunca tinham direito no final das suas parcas refeições, vendo os 

seus amos lambuzarem-se com inúmeras e deliciosas sobremesas. A 
expressão “ficar com boca de lacaio” significa, por isso, terminar uma 

refeição sem comer sobremesa, ficando com o gosto da comida na 

boca. O Chef Rø propõe que se termine a Rømaria com generosas fatias 

de regueifa doce regada a copos de jeropiga caseira, para ir para casa 
de coração quente… 

Chef Rø 

cu 
cu 
cu 
cantarolava 
a 
rola 
ru 
ru 
ru 
ronronava 

 o 

gato 
pu 
pu 
pu 
pululava 
o 
pinto 
tu 
tu 
tu tutankamon 
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pestanas de dedo 

dentes de pulmão 

língua de unha 

cara na mão 
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as pessoas chegam ao Centro Paroquial de Romariz, e na entrada, fácil de dizer e memorizar). a polvilhar o ar de fumo de rosmaninho. A queimada é 
servida para dentro do salão. chão coberto de alcatifa, com barraquinhas quadros e compotas instrumentos feitos de cana e conchas e cortiça, santos 
de madeira e quadros mais talvez). que nem Tômbola de feira popular, parafernália electrónica concertina numa das partes). com mesas compridas à 
frente e bancos, uma parede branca vídeo a fazer de luz. instalação, uma homenagem à desfolhada, como é tradição em pequena escala. O grupo junta-
se “Pedreiro pica na pedra ai ai ai” a capella. “A minha saia velhinha”, com percussão “Burriquito” com percussão fazemos um cortejo interior de 
natureza, de tribos ancestrais onde entoamos como manifestação: “Tens a cara na mão “Cumbia portuguesa” a pintar caras nas palmas das mãos, 
coletiva improvisada. Abre a Tômbola, em seu alter-ego António Sável (, e avisa todo el mundo que o bar vai abrir e vai até lá fazer as honras, e explicar 
que quando se vai ao bar buscar comes e bebes, se leva uma rifa  e “Sai sempre prémio!” música de bailarico MACHA ai Róró (da pesquisa do 
Giacometti), prémios, abraços, beijos, danças, comes e bebes um Vira Funáná Kazoos feitos no workshop. Revista Kósmica à portuguesa, Ukiekehah? 
Ukiekieh? Ukiekieukeh? É Ukiahaeh!!! na Concertina Trap Vira Védico: “A Vida varia varia…", Danças que surgem no meio das coisas, Som da Berdade 
(abstrata com tudo “E Na volta vira” e entra: “Vai, vai, vai, António Sável em psicadelismos bêbedos final Esotekno com gaitas de fole gravadas onde 
tudo pode acontecer, mais mesclados, ancestrais pelo meio Uma rømaria gastronómica para acompanhar Queimada d’Honra em modo purifi-

cação e aquecimento da alma. para mexer, usar uma colher maciça de metal; as de madeira podem partir com o efeito do fogo! Esconjuro

II. Sopas de Burricórnio Cansado (após uma dança enérgica para repor baterias papelinhos com provérbios que dão de prémio alguns a-

cepipes; Do prato à boca, se perde a sopa. O comer e o coçar vão do começar. A hora de comer é a mais pequenina. Com unto e pão

de milho, o caldo faz bom trilho. Caldo sem pão só no inferno o dão. Quem merendas come, merendas deve. Quem se deita sem ceia

toda a noite rabeia. Comida fina em corpos grossos faz mal aos ossos. Com papas e bolos se enganam os tolos. Ovo assado: meio

ovo; ovo frito: ovo inteiro; ovo cozido: ovo e meio. Quem assada come a lebre e cozida a perdiz, não sabe o que faz nem o que diz

Se não queres engordar, come e bebe devagar. Quando há fome, não há pão mal feito. Vale mais um farto do que dois famintos.

Barriga vazia não tem alegria. Guardado está o bocado para quem o há-de comer. Ovo cozido Castanha assada Patanisca de

bacalhau Caladinho Copo de vinho americano Fogaça da Feira Rabanada de vinho Rojão Caldeirão do Druida um pote gigan-

te de sopa. deverá ser o mais importante deste røteiro. Chamemos-lhe PRATO PRINCIPAL, ou, como diria a tradição gastro-

nómica francesa, a PIÈCE DE RÉSISTANCE. Um prato de sopa fumegante para resistir às atrocidades do tempo. ou o caldo 

leve ao qual foi retirado o “entulho” e adicionado um estrugido e farinha de milho. servido em malgas e acompanhado com

vinho tinto da região e broa. se cante o “Vira da Fome” inspirado no tradicional das palmas (clicar no seguinte link: ********

https://www.youtube.com/watch?v=-8aaHedtYoY (Instrumental; palmas) (Uma voz) (Todas as vozes) ó lai ó lari ló lela (Boca

de Lacaio maçãs, diospiros, nozes, castanhas, marmelos, romãs. Ervas aromáticas (a minha mãe conta-me que antiga-

mente, nas romarias, os rapazes punham um raminho de alecrim preso entre a orelha e o cabelo; o cheiro fazia atrair as

raparigas “casadoiras”). Espigas de milho para inundar o espaço do cheiro (Devia haver mais arte na vida, já que a vida

na arte foi há muito esquecida) edições pathos, 2018 (possivelmente para o vira) Pode-se ter muitas desilusões ao se-

guir a intuição. Mas se não o fizer, muitas serão as dificuldades. “Todas as pedras podem magoar, Vai lestre a gaivota,

roubar o bolo à criança. Deu de frosques com a torta, a tonta da branca pança. Do pé pra mão, da mão pro pé. Maria

João, Manela José. Perdeste a feira, a saca e o café. Resta-te o cobre, a casa e o mémé. Se o ceifal vier, diz que não

estou. Se ele não quiser, diz que não sou. Se levar a mal, problema dele, não sou dual. O tempo perguntou a Ana:

quanto tempo o tempo tem, a Ana respondeu ao tempo vira-me ao contrário ampulheta. Temos de antecipar o acon-

tecimento mesmo antes dele acontecer, é que às vezes o acontecimento vai acontecer e diz, não me apetece, não

aconteço, e não acontece... às vezes acontece. Quem vende, quem se vende, quem prende sempre rouba… rio

Vouga, pouca roupa Quem anda nu não tem frio, quem se calça tropeça no fio Daqui práli dali práqui, sempre à

procura da experiência do alento Dali pralá de lá prácolà, à terceira só cai quem não estava atento Pato, pranchas

Pata, pranchos, Tapas, cama, Surf e rancho. E agora vou cantar, eu agora, vou cantar, e agora vou cantar… Comi

uma bifana não estava estragada, pedi um fino não veio morto. Cantei um verso à desgarrada, bailei até de ma-

nhã mesmo com o pé torto “Vai como quem vai Cai o figo. Corre o mel. Fica maduro pra Maria e pro Manel Pro

Tareco meio caneco Pra Pituxa meia xuxa Pro Louro meio couro Pra Cisca uma patanisca Vá lá ver vá cá ver

vai-se a ver vai como quem cai havia de ir e na volta vira cai e vira a vista a ver como quem vai e volta cai e vai

na volta não foi. Sai a fava, fica o vira. Vá cá ver. Ancestral Polvihado de Pós Modernos Sapato envernizado

pra ver a cuequinha Cara Coroa Coroa Cara Cara Casa Casa Clara Coroa Casa Coroa Cara Cara Mão Mão

Mão Mão Mão na Cara Cara Cara A Cara foi à Mão A Mão empurrou a Cara Quem visse a mão Via a cara

Cara na Mão M M M Mão N N N Na C C C Cara N N N Na M M M Mão Gastou-me o dinheiro todo De tan-

tas caras na mão A miúda vai cantando Cãozeando a estrada Uma pedra mudou Saltou Partiu e cortou-se,

coitada! A cabra zangada num coice sacou uma faca Safada, atiçou o cão A música acabou A miúda mu-

dou A cabra zangou E o cão ladrou Mirtilos, Mirtilinhos, Mirtilões Pequenos balões Azul, azulinho, azulão

Conhece o meu coração Perfeito, perfeitinho, perfeitão Amor do bicho papão “Esfrega na junta “Tens a

cara na mão E o pé no coração Olhos nas orelhas Raízes no chão Costas do peito Costas da mão Ca-

beça na cintura Fígado no garrafão Pestanas de dedo Dentes de pulmão Língua de unha Cara na mão

“Como é que Portugal havia de estar bem Liga do últimos Eu gosto munto de estar no sítio donde se

bê Bamos levantar a cabeça Nós não somos doidos A Justiça em Portugal Anda às avessas do con-

denar: Solta a quem deve prender E prende a quem deve soltar Já não canto e já não bailo Já não

tenho alegria Perdi a força do meu trabalho Que era com o que eu me entretinha A rola foi-se quei-

xar que lhe roubaram o ninho… Ai ó rola para o que fizeste à beirinha do caminho… Ai tenho que

ter fé? Se tomar café Falta aqui uma ferramenta Pegar numa coisa ancestral e polvilhá-la com pós

modernos Era um gosto que eu tinha… Nem cunbersa nos deu… Põe gelo quisso pássa amuore!

Às vezes também erra Depois têm que corrigir, num é? Eu acho que é! É ou num é? É emoção, é

a velha guarda, É o esforço, é a gratidão Com cabeça, tronco e membros Se eu fosse rato eu ro-

ía eu roía… Num tebe jeito nenhum! É uma máquina! Ebidente qui é! Pequenina muito linda mas

muito grande no coração Cada qual tem as suas ideias, mas sou eu que as treino! Tem 2 numa

ponta A outra ponta está partida As estrelas não têm conta E os males estão sem medida Mas

o 2 está no 1 E 1 só pode ser 2 Porque o 1 vê 3 O 3 está fora do 2 Quando o 2 se torna 1. E

plim plam plum Se deslaça mais um. É de raiz! E tanto que se bê! Todos os pinheiros têm pi-

nhas Para dar a todo o povo que queira devorar! Como os esquilos que devoram a pinha

Quem diz a verdade não merece castigo Queremos subir para cima! E acima de mais Se e-

les estiverem bem, nós estamos melhor Se eles estiverem mal, pior estamos nós A nossa

curva tenta encontrar vários ritmos aonde o pessoal atua com a sua voz gradualmente,

tás a perceber? Devia ser tudo antecipado antes mesmo de acontecer Francamente Os

últimos são aqueles que não existem, são aqueles que desistem O bigode tapa-te os o-

lhos Rasga Camisas - artista de variedades É um homem como eu, A fábrica ardeu, o

patrão fugiu, agora o futuro é meu UM VOTO DE REALIDADE AO ACONTECIMENTO!

Aqui é só amor e amor, UM VOTO DE REALIDADE AO ACONTECIMENTO! acima de +

UM VOTO DE REALIDADE AO ACONTECIMENTO! mais, UM VOTO DE REALIDADE AO

ACONTECIMENTO! verde! UM VOTO DE REALIDADE AO ACONTECIMENTO! como eu, vis-
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Em busca da Magia Recalcada pelo Contemporâneo™ 

A nossa catástrofe evidencia-se existencial, afectiva e metafísica antes de mais. Reside na alienação incrível do 

mundo ocidental, alienação que exige, por exemplo, que o ser humano se torne mestre e proprietário da natureza 

- só procuramos possuir o que tememos. Não é por acaso que andamos a meter tantas telas entre nós e o mundo. 

Ao nos afastarmos do real chegámos a essa extensão desolada, esse imundo absurdo, hostil e mecânico, que 

necessita devastar incessantemente, através do trabalho, do ativismo cancerígeno, da agitação histérica 

superficial. Incessantemente impulsionados da euforia para o estupor e do estupor para a euforia, tentamos 

remediar a ausência do olhar mágico sobre o mundo através da acumulação de perícias, próteses e aparelhos, 

toda a loja de hardware tecnológico que, em última instância, se revela profundamente decepcionante e cruel. 

Não conseguimos parar de transformar tudo em engenharia, em recriação artificial do sonho, incapazes de 

suportar a realidade que está completamente fora de mão. Por tudo isso necessitamos voltar à magia, só a magia 

é real.  

Depois da morte da arte houve aqueles que a transformaram em indústria, mas, para terror destes, também 

sobrevivem os esotéricos, aqueles que a transformam em Magia. Mas todos aqueles que olham para a palavra 

magia e ficam boquiabertos, de certo esqueceram que também eles vivem numa civilização mágica, não há nada 

de novo, o dinheiro também é um fetiche, é o elemento mágico e teológico da nossa sociedade, magia demasiado 

poderosa e nociva, apenas tentamos mudar de rumo, exorcizar esses mercados, e propor outra forma de mago, 

aquele que substituiu a sociedade da magia do ter pela comunidade da magia do ser. 

Nuno Miguel

D e s l a c e 

Esta peça partiu do desejo de conciliar a minha pesquisa artística pessoal com uma atividade plural, inspirada na 

integração de ideias e práticas performativas em contextos sócio-culturais de cariz folclórico. Interessou-me levar 

a performance ao lugar onde ela pertence verdadeiramente, aos espaços habitados pelas pessoas, onde as 

mesmas possam participar e colaborar ativamente, longe do campo institucional das artes. Um processo relacional 

onde o lugar e o conceito de espetador possam ser suspendidos ou re-pensados segundo novas lógicas, ao 

mesmo tempo aprofundando conhecimentos e práticas ligadas a manifestações culturais de matriz pagã, 

sobretudo as que ao longo da história foram sendo hibridizadas nos repertórios das práticas rituais do Norte de 

Portugal. Construído e vivenciado em estreita colaboração com a associação cultural Voltado a Poente, o processo 

DESLACE ancorou-se numa pesquisa etnográfica (histórias de vida, mitos e estereótipos) e etnomusical (folclore 

regional) no sentido de uma problematização das questões antropossociológicas encriptadas nas formas rituais 

do género, parentesco, des/crença, etc. Um processo des-hierarquizado e horizontal, onde fizemos emergir a 

herança cultural pré-romana, maioritariamente Celta, através da convocação de elementos oriundos de festas 

populares, rituais litúrgicos, cantares, mitologias, tradições gastronómicas e outras manifestações folclóricas 

(trajes típicos, danças, música) da região. Durante o período de residência, esses dados foram sendo trabalhados 

holisticamente, convocando-se várias disciplinas artísticas, mas mantendo uma base estruturante de cariz 

coreográfico e documental, no sentido de uma re-invenção contemporânea de ritos ancestrais onde a arte era 

praticada e vivida por todos em prol de uma experiência do Sublime. Foi um processo lindíssimo, de encontros e 

partilhas no Centro Social Paroquial de Romariz, onde fizemos as nossas práticas diárias de troca de saberes e 

sabores, onde convivemos, cantamos e dançamos juntos, deslaçando preconceitos e inventando o que poderia ser 

uma festividade popular num tempo fora deste tempo. Com o reaproveitamento de materiais, fizemos roupas, 

instrumentos e prendas para a tômbola (onde sai sempre prémio!). Vivemos e sentimos. Queremos agora partilhar 

com o público este DESLACE, romaria experimental e propiciatória para acordar o espírito de liberdade e re-abrir os 

olhos da criança que fomos/somos. Juntem-se a nós nesta celebração telúrica e sensorial; imaginemos juntos um 

futuro mítico e mágico, de emancipação e de esperança. 

Mariana Tengner Barros

VIII IX



Vai, vai, vai, vai e não voltes 

                   Cai, cai, cai, segura e não soltes 

                Como é que este país havia de estar bem 

                 Se começou d’um filho a bater na mãe? 

                Vai como quem vai 

                 Vai como quem volta 

                 Vai como quem vai 

                 E na volta vira 

        Corre filho corre 

                E não olhes para baixo 

                 Que corro atrás de ti 

          Para ver se o acho 

           Se o achar  

          Mais tarde to darei 

         Corre filho corre 

         Lembra-te da tua mãe 

                Vai como quem vai 

                 Vai como quem volta 

                 Vai como quem vai 

                 E na volta vira 

E S C O N J U R O 

Vem, PANPHORBA, deusa de três maneiras, com os teus 

fantasmas que respiram fogo, que designam 

caminhos temíveis e esquerdos encantamentos. 

BOUORPHORBÊ, eu te chamo, com aqueles que 

morreram sem esposa e filhos, a chorar 

descontrolados, ansiando em seus corações por 

horizontes abertos e limpos, ó Virgem, acende 

este doce vinho, acorda naqueles que o bebem 

as sementes antigas, as raízes esquecidas, 

o gozo primordial, a brincadeira sublime, que 

desperta, que abre os olhos adormecidos, que ensina 

sem palavras, que derrota o sono escuro 

da morte, que canta de novo a magia das coisas vivas 

e dos oceanos da graça. Mas vós, deusa de muitos 

nomes, ó Virgem,     KORE,         Deusa, vem! 

A ti, ó guarda e abrigo da eira, ó deusa de triplo rosto, 

que caminhas sobre as chamas, com olhos belíssimos 

de graça animal,       BOUORPHORBÊ,       PANPHORBA,          

PHORBARA,         AKTIÔPHI, 

ERESCHIGAL / NEBOUTOSOUALÂTH, ao lado dos portais, 

PYPYLÊDEDEZÔ, abre os portais; Vem, do conselho de 

fogo, eu te chamo aos meus cânticos sagrados. 

Acende este vinho!!  
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