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Storytelling – 12 

Sir Gawain and the Green Knight 

Part 12. 
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Texto linha a linha 

Morgan Le Fay: 

Inside the chapel, Sir Gawain kneeled at the pew, 
Dentro da capela, Sir Gawain se ajoelhou no banco  
 
and asked forgiveness for his sins that Christmas night. 
e pediu perdão por seus pecados naquela noite de Natal.  
 
When he arose from his prayers, 
Quando ele se levantou de suas orações,  
  
he noticed a lady who had joined the company of women.  
notou uma senhora que havia se juntado à companhia de mulheres.  
 
Although the others were fair, 
Apesar das/Embora as outras fossem justas,  
 
she was far fairer still. 
ela era ainda mais justa. 
 
She was more beautiful than even Queen Guenevere, 
Ela era mais bonita do que/que a rainha Guenevere,  
 
so he thought. 
pensou ele. 
 
Leading her by the hand was another lady,  
A guiando/conduzindo pela mão estava outra dama, 
 
though quite different to look at. 
embora bem diferente da anterior/da primeira dama/da aparência da 
primeira dama/de olhar. 
 
The one lady was in the ripeness of youth, 
A primeira dama estava na maturidade da juventude, 
 
the other was old and dry. 
a outra era velha e seca. 

Fair = Justo | Fairer = 
Mais justo | far fairer= 
absurdamente justo. 

 

“Who” como pronome 
relativo, como o nosso 
famoso “que”. 

“even” sendo usado 
como ênfase (até mesmo, 
do que mesmo) 

“The one” se refere a primeira 
dama observada, “Aquela”. 
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The one wore bright pearls around her white throat  
A primeira usava pérolas brilhantes em torno de sua garganta branca 
 
and over her soft breast. 
e sobre seu peito macio. 
 
The other covered her eyes and hair with a veil, 
A outra cobriu os olhos e os cabelos com um véu 
 
and wrapped herself in a cloak. 
e envolveu-se em uma capa. 
 
The one had delicate dewy lips 
Uma tinha lábios delicados e úmidos 
 
and the other’s were purple and swollen. 
e a da outra estava roxo e inchado.  
 
If the young lady commanded respect among those around her, 
Se a jovem exigia respeito entre os que a cercavam,  
 
the older received sill more. 
a mais velha recebia ainda mais. 

Sir Gawain: 

"Good ladies, I am Sir Gawain. 
"Boas senhoras, eu sou Sir Gawain.  
 
Let me be your knight. 
Deixe-me ser seu cavaleiro.  
 
Allow me to serve you." 
Permita-me servi-lo." 

Lady Bertilak: 

"You may serve us with the art of your conversation. 
"Você pode nos servir com a arte de sua conversa.  
 

“wore” é o passado de 
“wear”. 
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It is not often we have the pleasure of such courteous company." 
Não é sempre/frequentemente que temos o prazer de uma companhia 
tão cortês."  

Bertilak: 

"My wife longs for the courtly manners of Camelot. 
"Minha esposa anseia pelas maneiras corteses de Camelot.  
 
Out here in the sticks we barely know how to hold a knife at the table!" 
Aqui fora, nos campos, mal sabemos como segurar uma faca à mesa!" 

Sir Gawain:  

"Lady Bertilak, I will do all I can to keep you entertained, 
"Senhora Bertilak, farei tudo o que puder para mantê-la entretida,  
 
but do not over-expect. 
mas não espere demais.  
 
I am, at bottom, a man of action and not words." 
Eu sou, no fundo, um homem de ação e não palavras." 

Morgan Le Fay: 

They spent the Christmas days in laughter, song and feasting. 
Eles passaram os dias de Natal rindo, cantando e festejando.  
 
Among the ladies, the oldest, of whom I have spoken, 
Entre as damas, as mais velhas, de quem já falei,  
 
took the place of honour at the table.  
ocuparam o lugar de honra à mesa.  
 
Lady Bertilak was often at the side of Sir Gawain. 
Lady Bertilak estava frequentemente ao lado de Sir Gawain.  
 
They exchanged many glances and many words, 
Eles trocaram muitos olhares e muitas palavras,  
 

“in the sticks” expressão usada para 
se referir a área rural, o campo. 

“over” sendo usado 
como ênfase. 

“spent” é o passado do verbo “spend=gastar”, mas também 
usamos para que passamos o tempo envolvidos em alguma coisa. 

“Whom” também é um 
pronome interrogativo e 
também se refere a uma 
pessoa, fugindo um pouco 
da regra, o “Whom” é 
muito usado para “quem” 
de modo formal. 
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though all of them quite proper. 
embora todas fossem bastante apropriadas.  
 
She seemed to delight in his conversation - and he in her company. 
Ela parecia se deliciar com a conversa dele - e ele em sua companhia.  
 
In truth, she diverted him from dark thoughts 
Na verdade, ela o desviou dos pensamentos sombrios  
 
of the blow that he must receive. 
do golpe que ele deve receber.  
 
She made him feel that this short life, 
Ela o fez sentir que essa vida curta,  
 
though often brutal, had been worth living. 
embora muitas vezes brutal, valia a pena ser vivida. 
 
[Fade up some music] 
[Desvanece algumas músicas] 
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Textos separados 
 
English 

Morgan Le Fay: 

Inside the chapel, Sir Gawain kneeled at the pew, and asked forgiveness 
for his sins that Christmas night. When he arose from his prayers, he 
noticed a lady who had joined the company of women. Although the 
others were fair, she was far fairer still. She was more beautiful than 
even Queen Guenevere, so he thought. Leading her by the hand was 
another lady, though quite different to look at. The one lady was in the 
ripeness of youth, the other was old and dry. The one wore bright pearls 
around her white throat and over her soft breast. The other covered 
her eyes and hair with a veil, and wrapped herself in a cloak. The one 
had delicate dewy lips and the other’s were purple and swollen. If the 
young lady commanded respect among those around her, the older 
received sill more. 

Sir Gawain: 

"Good ladies, I am Sir Gawain. Let me be your knight. Allow me to serve 
you." 

Lady Bertilak: 

"You may serve us with the art of your conversation. It is not often we 
have the pleasure of such courteous company." 

Bertilak: 

"My wife longs for the courtly manners of Camelot. Out here in the 
sticks we barely know how to hold a knife at the table!" 

Sir Gawain: 

"Lady Bertilak, I will do all I can to keep you entertained, but do not 
over-expect. I am, at bottom, a man of action and not words." 
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Morgan Le Fay: 

They spent the Christmas days in laughter, song and feasting. Among 
the ladies, the oldest, of whom I have spoken, took the place of honour 
at the table. Lady Bertilak was often at the side of Sir Gawain. They 
exchanged many glances and many words, though all of them quite 
proper. She seemed to delight in his conversation - and he in her 
company. In truth, she diverted him from dark thoughts of the blow 
that he must receive. She made him feel that this short life, though 
often brutal, had been worth living. 

[Fade up some music] 

Portuguese 

Morgan Le Fay: 

Dentro da capela, Sir Gawain se ajoelhou no banco e pediu perdão por 
seus pecados naquela noite de Natal. Quando ele se levantou de suas 
orações, notou uma senhora que havia se juntado à companhia de 
mulheres. Embora as outras fossem justas, ela era ainda mais justa. Ela 
era mais bonita que a rainha Guenevere, pensou ele. A guiando pela 
mão estava outra dama, embora bem diferente da anterior. A primeira 
dama estava na maturidade da juventude, a outra era velha e seca. A 
primeira usava pérolas brilhantes em torno de sua garganta branca e 
sobre seu peito macio. A outra cobriu os olhos e os cabelos com um véu 
e envolveu-se em uma capa. Uma tinha lábios delicados e úmidos e a da 
outra estava roxo e inchado. Se a jovem exigia respeito entre os que a 
cercavam, a mais velha recebia ainda mais. 

Sir Gawain: 

"Boas senhoras, eu sou Sir Gawain. Deixe-me ser seu cavaleiro. 
Permita-me servi-lo." 

Lady Bertilak: 

"Você pode nos servir com a arte de sua conversa. Não é sempre que 
temos o prazer de uma companhia tão cortês." 
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Bertilak: 

"Minha esposa anseia pelas maneiras corteses de Camelot. Aqui fora, 
nos campos, mal sabemos como segurar uma faca à mesa!" 

Sir Gawain: 

"Senhora Bertilak, farei tudo o que puder para mantê-la entretida, mas 
não espere demais. Eu sou, no fundo, um homem de ação e não 
palavras." 

Morgan Le Fay: 

Eles passaram os dias de Natal rindo, cantando e festejando. Entre as 
damas, as mais velhas, de quem já falei, ocuparam o lugar de honra à 
mesa. Lady Bertilak estava frequentemente ao lado de Sir Gawain. Eles 
trocaram muitos olhares e muitas palavras, embora todas fossem 
bastante apropriadas. Ela parecia se deliciar com a conversa dele - e ele 
em sua companhia. Na verdade, ela o desviou dos pensamentos 
sombrios do golpe que ele deve receber. Ela o fez sentir que essa vida 
curta, embora muitas vezes brutal, valia a pena ser vivida. 

[Desvanece algumas músicas] 


