
Be… 
Be…

… Bebo 
em tua honra, 

Sileno!

Dioniso… 
Dioniso! Eh, 

Sileno!

Devias ir ter 
com Dioniso!

Podíamos partir amanhã! 
Acompanho ‑te p… p… 

pessoalmente!

Ele deve estar a 
perguntar ‑se onde 

te meteste! Tens 
de ir ter com 
ele! És ‑lhe… 

tão… tão 
caro!

Então 
e as Ménades? Quem 

é que corre atrás delas, 
quando tu não estás lá? não 
tens escolha, Sileno! O teu 

mestre aguarda ‑te.

Dez dias depois…

Ah ah 
ah ah!

E eu em honra 
de Dioniso!

Mmh?

Mas…
Mas ainda há vinho aqui e…
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Obrigado 
por me teres 

permitido acompanhar‑
‑te… Vai ser uma 

honra encontrar ‑me 
pessoalmente com 

Dioniso!

Mas 
que…

Aaah!

Sileeeeno! 
Para a carro! 

Vamos…

Bah, eu ter ‑me ‑ia 
aborrecido de ir 
sozinho! E os dez 
dias que acabei de 
passar merecem‑
‑no amplamente…

Arre, 
iá!

Cuidado com o 
que fazes, imbecil!

Midas, ainda és 
mais estúpido 

do que eu 
pensava…

Ah, já ouço o 
cortejo! não 

estamos longe.

Descobriste 
um estranho 

acólito, 
Sileno…

Então o 
que diziam é 

verdade!



Foi 
uma honra 
recebê ‑lo, 

ó deus.

Quero 
transformar em 

ouro tudo o que 
toque!

O… 
o que 

quiser? A 
riqueza…

Devo então 
agradecer ‑te teres 

trazido Sileno e 
teres tomado conta 

dele, Midas.

Gostaria de te 
recompensar. Pede‑

‑me o que quiseres e 
ser ‑te ‑á concedido.

O que… o que queres 
dizer com isso?

Perguntava ‑me onde te 
terias metido, desapareceste 

tão subitamente… 
Começava a ficar 

preocupado!

Digamos que me perdi… de certa 
maneira. E que Midas me acolheu em sua 

casa o tempo necessário para 
me restabelecer.

Estou 
a ver.

Concede ‑me 
o toque de 

ouro…



Mas, Midas…

Tens a certeza 
de que estás a 
fazer a melhor 

escolha? 
Pensa nas 

consequências 
do teu desejo…

Bem, 
como 

queiras.

Uma promessa é 
uma promessa…

Sim, tenho a certeza! É 
o que desejo! Sempre 

sonhei com isso!

Toda 
a riqueza, 

todo o ouro… 
A minha escolha 

está feita, 
Dioniso!

Agradeço ‑te a 
dádiva… Estou 

radiante!

Saberei 
mostrar ‑me 

digno deste dom, 
verás! Farei um sacrifício 
em tua honra assim que 

chegue ao palácio!

não me 
mentiste. 

Ele é mesmo 
estúpido…

Em 
contrapartida, 
o seu vinho é 
excelente…
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ih ih ih ih!

ih ih ih ih!

… é 
pena que agora 
já não vá poder 

apreciá ‑lo.
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Tragam‑
‑me vinho! 
E comida, 
também!

E 
depressa, 
que estou 
esfomeado!

Au!

Rico… Tão 
rico!

Ah ah ah ah ah!
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Bebo em tua honra, 
Dioniso! A ti e ao 
teu maravilhoso 

presente!

Aaaaarh!

Auuuuu!

Mas 
que…

AaAaaaah!
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Meu rei, 
que se 
passa?!

não, 
não, não, 

não!!

não te agrada 
a comida?

não…
É uma 

catástr…

Pai!

Já 
voltaste! Onde 

estavas? 
Queremos 
brincar!

Ah…

AAAAAAaaAAH !

não, não se 
aproximem…

Ah 
ah ah ah 

ah!



A… ajuda‑
‑me!

Suplico ‑te, 
Dioniso!

Tens… 
tens de me 

livrar deste 
poder!

Já não 
posso comer, 

não posso tocar 
em nada…

Vou 
morrer!

Eu…

Olha… uma 
visita!

Mmh?

Vens então perante mim 
pedir ‑me que retire o dom 

que tu mesmo pediste?
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não és só idiota, Midas. 
És também insolente.

Estás seguro, desta vez… ou vais pedir ‑me 
novamente que retire as minhas oferendas?

Antes disso, escuta ‑me 
com atenção, imbecil!

Vê se percebes… 
não te livro do 

teu desejo para te 
fazer um favor!

Estou ‑me nas tintas se és ávido, 
lúbrico ou bêbado, ou que 

queiras dedicar ‑me um culto!

Então, acho 
que vou 

oferecer ‑te 
novamente o 
que desejas...

Suplico ‑te! 
nunca mais pedirei 

nada, juro!

Sim! Sim, estou 
seguro! Desejo 

desembaraçar ‑me deste… 
dom ainda mais do que 

desejei obtê ‑lo! Quero 
viver apenas como um 

ser humano.

Obrigado!

És todo‑
‑bondoso, ó 
deus! Tens a 
minha grati…
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Ao exprimires esse desejo, 
perturbaste a ordem das coisas! 

O equilíbrio criado por Zeus ficou 
fragilizado.

E apesar de me 
agradar a desordem, 

jamais tolerarei 
que o mundo do meu 
pai seja posto em 

perigo!

Vê o resultado!

Reduzir o vivo a inanimado… 
Tens nas tuas mãos o 

poder de destruir tudo!

E já começaste 
a fazê ‑lo.

A tua insensatez poderia ter custado caro 
a este mundo. O teu erro é grande, assim 
como a tua ambição! Para expiar isso, vai 

ser necessário mais do que apresentares ‑te 
perante mim para solicitar a minha ajuda.

É preciso lavar a tua húbris*.

Vais seguir caminho e sair daqui 
o mais depressa possível.

* Húbris: orgulho que leva a agir de forma desmedida, contrária às leis divinas.
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Vai até à margem do rio 
Pactolo, que corre perto 

da cidade de Sardes.

Terás depois de 
o subir até à sua 

nascente.


