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Texto linha a linha 
 
The story that you are about to hear was all my doing.  

A história que você está prestes a ouvir foi toda feita por mim. 

 

I wished it, I willed it, I spelled it.  

Eu desejei isso (o “it” é o que foi feito), eu quis isso (o “it” é o que foi 
desejado), eu enfeiticei isso (o “it” é o que foi enfeitiçado). 

 

So listen well little ones, 

Então ouçam bem pequeninos, 

 

for I am Morgan Le Fay – the sorceress, no less –  

porque eu sou Mogan Le Fay – a feiticeira, não menos –  

 

the queen of the Welsh Witches, 

a rainha das Bruxas Galesas, 

 

 and the enchanting enemy of King Arthur.  

e a inimiga fascinante do Rei Arthur. 

 

I worked out these wonders  

Eu trabalhei estas maravilhas 
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because my womanly heart demanded  

porque meu coração feminino exigiu 

 

an answer to a question:  

uma resposta para uma questão: 

 

What is it that makes a man?  

O que é “isso” que faz um homem? 

 

Is it valour in battle?  

É o valor em batalha? 

 

Is it a tongue that speaks true? 

É uma língua que fala a verdade? 

 

Or is it a way with words that sways the ladies? 

Ou é um caminho com palavras que mexem com as mulheres? 

 

 And what beasts must a true knight slay?  

E quais bestas um verdadeiro cavaleiro deve matar? 

 

Serpents that breathe fire,  

Serpentes que respiram fogo, 
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or demons that whisper desire? 

Ou demônios que sussurram desejos? 

 

And so I sought to test a man.  

E então eu busquei/procurei um homem para testar. 

 

Not just any puny little man, but the finest  

Não apenas um/qualquer fraco homenzinho, mas o melhor 

 

fellow who (está como pronome) rode a horse since Felix Brutus  

indivíduo que andava a cavalo desde Felix Brutus, 

 

left behind the flaming city of Troy,  

deixou para traz a ardente cidade de Troy 

 

and founded the race of brawling, warring,  

e fundou a raça dos brigadores, guerreadores,  

 

strife-loving men that are known as the Britons.  

Homens amantes da contenta, conhecidos como os Bretões. 
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Textos separados 
 
English 
 
The story that you are about to hear was all my doing. I wished it, I 
willed it, I spelled it. So listen well little ones, for I am Morgan Le Fay – 
the sorceress, no less – the queen of the Welsh Witches, and the 
enchanting enemy of King Arthur. I worked out these wonders because 
my womanly heart demanded an answer to a question: What is it that 
makes a man? Is it valour in battle? Is it a tongue that speaks true? Or is 
it a way with words that sways the ladies? And what beasts must a true 
knight slay? Serpents that breathe fire, or demons that whisper desire 
And so I sought to test a man. Not just any puny little man, but the finest 
fellow who rode a horse since Felix Brutus left behind the flaming city 
of Troy, and founded the race of brawling, warring, strife-loving men 
that are known as the Britons.  

 
Portuguese 
 
A história que você está prestes a ouvir foi toda feita por mim. Eu 
desejei isso, eu quis isso, eu impliquei isso. Então ouçam bem 
pequeninos, porque eu sou Mogan Le Fay – a feiticeira, não menos – a 
rainha das Bruxas Galesas, e o inimigo fascinante do Rei Arthur. Eu 
trabalhei estas maravilhas porque meu coração feminino exigiu uma 
resposta para uma questão: O que é que faz um homem? É o valor em 
batalha? É uma língua que fala a verdade? Ou é um caminho com 
palavras que mexem com as mulheres? E quais bestas um verdadeiro 
cavaleiro deve   matar? Serpentes que respiram fogo, ou demônios que 
sussurram desejos? E então eu busquei/procurei um homem para 
testar. Não apenas um/qualquer fraco homenzinho, mas o melhor 
indivíduo que andava a cavalo desde Felix Brutus, deixou para traz a 
ardente cidade de Troy e fundou a raça dos brigões, guerreadores, 
homens amantes da contenta, conhecidos como os Bretões. 

 

 


