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“SER APANHADO DE SURPRESA”

EPILHYIA

MORBUS SACER

MAL HERCÚLEO



“FIANDEIRAS DO DESTINO”

“Noite pariu as 
Sortes que 
punem sem dó: 
Fiandeira, 
Distributriz e 
Inflexível que 
aos mortais tão 
logo nascidos 
dão os haveres 
de bem e de 
mal”

HESÍODO.Teogonia, 
Vs.217-219.

Bernardo Strozzi, As três Parcas. 1635.



O CHOCALHO DE HÉRCULES.

“Aqui mora o 
Glorioso 
Vencedor, 
Héracles,
Filho de Zeus; 
que não entre 
nada de mal”

Calínico:
“Glorioso vencedor”



Leontothýmon

Leontothýmon, o 
coração de leão.

“Primeiro, o bosque 
sagrado de Zeus 
libertou do leão. 
Cobriu o dorso e 
envolveu a loura 
cabeça com ígnea 
boca hiante da terrível 
fera.”

Vs.359-363.



ALÁSTOR: “LOUCO CRIMINOSO”.



“Ele sacode a cabeça e revira em silêncio as pupilas com os 
olhares terrificantes . (...)  “O rosto descomposto ele revirava os 
olhos, nos quais aparecia uma rede de veias sangrentas, e a 
espuma em sua barba cerrada causava repugnância (…). Ele 
revirava o olho selvagem de uma Górgona”. (Vs.790-830).

“Eis aí! Vês como sacode a cabeça desde a largada; não 
controla a respiração como touro prestes a investir, mas 
terrivelmente muge. Invoco as Queres do Tártaro para pronto 
rosnarem e seguirem como cães ao caçador. Eu logo te farei 
dançar mais e apavorarei ao som de flauta.” . “(Vs.867-872).

“O cesto já havia girado em torno do altar e mantínhamos sacro 
silêncio. Mas quando ia com a destra levar o tição para mergulhá-
lo em água lustral, o filho de Alcmena deteve-se em silêncio. E o 
hesitante pai os filhos fitaram. Ele já não era o mesmo, mas 
alterado no esgarçar dos olhos e com sangüinosas raízes 
protraídas, vertia espuma da espessa barba.” (Vs.926-934).

A FÚRIA DE HÉRCULES.



ATENÁ GLAUKÔPIS: “a de olhos brilhantes”.

“Mas veio uma imagem que 
ao olhar, revelou-se Palas
brandido a hasta e pedra atirou-
se ao peito de Héracles, que do 
insano cruor o conteve e ao 
sono lançou-o. Cai no solo e 
bate as costas contra coluna, 
que pela queda do teto, partida 
em dois, sobre o alicerce jazia.”

Vs. 1005-1015

Lithos sophronister: 
“uma pedra de sobriedade”
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