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Storytelling – 06 

Sir Gawain and the Green Knight 

Part 06. 
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Texto linha a linha 
  

Arthur: 

"Sir courteous knight, 
"Sir gentil cavaleiro,  
 
if it is single combat that you seek,  
se é um combate único que você busca,  
 
you will not fail to find a fight here."  
você não vai falhar em encontrar uma luta aqui." 
 
The Green Knight: 
"I tell you in good faith, 
"Eu lhe digo de boa-fé,  
 
I came to this court in search of some festive fun. 
eu vim a esta corte em busca de algum divertimento festivo. 
 
It is the very season for games. 
É a estação própria para jogos.  
  
If there is any lad here so bold in his heart, 
Se há algum rapaz aqui com coragem em seu coração,  
 
so thoughtless in his head, 
tão de imprudência em sua cabeça,  
 
that he will trade me one blow for a blow, 
que ele irá trocar comigo um golpe por um golpe, 
 
then I will give him this axe as a prize.  
então eu vou dar-lhe este machado como prêmio. 
 
It is great and heavy and he may do with it as he pleases. 
Ele é grande e pesado e quem o possuir pode fazer com ele o que lhe 
agradar. 
 

Em “fail to find”, temos o 

famoso inglês é 

entendimento e não 

tradução, assim poderíamos 

usar também: “deixar de 

encontrar”. 

Em “the very season” aqui nós 

temos o Adjetivo very e não o 

Advérbio muito, assim entendemos 

very como: “própria”. 

Em “pleases” nós temos 

o verbo agradar, o “s” ao 

final refece a terceira 

pessoa: “he”. 
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I shall grant his blade first strike against my bare neck. 
Devo conceder a sua lâmina o primeiro golpe contra o meu pescoço nu. 
 
I shall stand here and not flinch. 
Eu ficarei aqui e não desviarei. 
 
He may cut with all his force, 
Ele pode golpear/cortar com toda sua força, 
 
but only once. If anyone will do me this favour, 
mas somente uma vez. Se alguém me fizer esse favor, 
 
let him step forward. 
deixe-o dar um passo à frente. 
 
All I ask is a single strike on the same terms. 
Tudo que eu peço é um único golpe nos mesmos termos. 
 
There will be no rush to claim my right. 
Não haverá pressa para reivindicar meu direito.  
 
I will wield my return cut, 
Eu exercerei meu corte de retorno, 
 
a year and a day from now. 
um ano e um dia a partir de agora. 
 
Come… Such silence? 
Venha... Tão grande silêncio?  
 
Does anyone have anything to say?" 
Alguém tem alguma coisa a dizer? 
 
Morgan Le Fay: 

If they were stunned before, 
Se eles estavam atordoados antes, 
 
 
 

“Such” também pode se 

referir a: “Tão grande”. 
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they were more stunned now. 
eles estavam mais atordoados agora.  
 
The green knight twisted and turned in his saddle,  
O cavaleiro verde girou e se virou em sua sela, 
 
and cast his emerald gaze on each and every face. 
e lançou seu olhar de esmeralda em cada rosto. 
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Textos separados 
 
English 
 
Arthur: 

"Sir courteous knight, if it is single combat that you seek, you will not 
fail to find a fight here." 

The Green Knight: 

"I tell you in good faith, I came to this court in search of some festive 
fun. It is the very season for games. If there is any lad here so bold in his 
heart, so thoughtless in his head, that he will trade me one blow for a 
blow, then I will give him this axe as a prize. It is great and heavy and he 
may do with it as he pleases. I shall grant his blade first strike against 
my bare neck. I shall stand here and not flinch. He may cut with all his 
force, but only once. If anyone will do me this favour, let him step 
forward. All I ask is a single strike on the same terms. There will be no 
rush to claim my right. I will wield my return cut, a year and a day from 
now. Come… Such silence? Does anyone have anything to say?" 

Morgan Le Fay: 

If they were stunned before, they were more stunned now. The green 
knight twisted and turned in his saddle, and cast his emerald gaze on 
each and every face. 
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Portuguese 

Arthur: 

"Sir gentil cavaleiro, se é um combate único que você busca, você não 
vai deixar de encontrar uma luta aqui." 

O Cavaleiro Verde: 

"Eu lhe digo de boa-fé, eu vim a esta corte em busca de algum 
divertimento festivo. É a estação própria para jogos. Se há algum rapaz 
aqui com coragem em seu coração, tão de imprudência em sua cabeça, 
que ele irá trocar comigo um golpe por um golpe, então eu vou dar-lhe 
este machado como prêmio. Ele é grande e pesado e quem o possuir 
pode fazer com ele o que lhe agradar. Devo conceder a sua lâmina o 
primeiro golpe contra o meu pescoço nu. Eu ficarei aqui e não desviarei. 
Ele pode golpear com toda sua força, mas somente uma vez. Se alguém 
me fizer esse favor, deixe-o dar um passo à frente. Tudo que eu peço é 
um único golpe nos mesmos termos. Não haverá pressa para 
reivindicar meu direito.  Eu exercerei meu corte de retorno, um ano e 
um dia a partir de agora. Venha... Tão grande silêncio? Alguém tem 
alguma coisa a dizer? 

Morgan Le Fay: 

Se eles estavam atordoados antes, eles estavam mais atordoados 
agora. O cavaleiro verde girou e se virou em sua sela, e lançou seu olhar 
de esmeralda em cada rosto. 

   


