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Storytelling – 09 

Sir Gawain and the Green Knight 

Part 09. 
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Texto linha a linha 

The Green Knight: 

"By your honour, do not fail, Sir Gawain, and do not forget.  
"Pela sua honra não falhe sir Gawain, e não esqueça.  
 
Remember your oath before all these knights seated here. 
Lembre-se de seu juramento diante de todos esses cavaleiros sentados 
aqui. 
  
A year and a day from now,  
Daqui a um ano e um dia,  
 
your quest is to find me. 
sua missão é me encontrar.  
 
Be sure to ask for the Knight of the Green Chapel.  
Tenha certeza de perguntar pelo Cavaleiro da Capela Verde. 
 
Many men know me. 
Muitos homens me conhecem.  
 
Ask and you shall not fail to find. 
Pergunte e você não deixará de me encontrar  
(Pergunte e você não deve falhar em me encontrar).  
 
On New Year’s morning take your blow, 
Na manhã de Ano Novo, tome seu golpe,  
 
as I have just taken mine. 
como acabei de tomar o meu. 
  
It is right and just. 
É certo e justo. 
 
Come, or be called a coward." 
Venha ou seja chamado de covarde. " 

 

"have" como 

auxiliar de present 

perfect. 

 

"just" além de 

somente/simplesme

nte, também é justo. 
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Morgan Le Fay: 

The hooves of his horse clatter out of the hall.  
Os cascos de seu cavalo batem para fora do  corredor/salão.  
 
The wild man in green is gone. 
O homem selvagem de verde se foi.  
  
Sir Gawain is speechless, 
Sir Gawain está sem palavras, 
 
though all those seated around the hall 
apesar de todos os que estão sentados ao redor do salão  
 
discuss the marvel they have just witnessed. 
discutam a maravilha que acabaram de testemunhar. 
 
The King takes Sir Gawain by the arm. 
O rei pega Sir Gawain pelo braço. 
 
King Arthur: 
 
"My noble nephew,  
"Meu nobre sobrinho,  
 
hang your axe up on the wall above the the high table. 
pendure seu machado na parede acima da mesa alta.  
 
In Christmases to come, 
Nos anos que estão por vim,  
 
 
those who feast here will gaze up at it  
aqueles que se banquetearem aqui vão olhar para ele  
 
and remember your wondrous game.  
e lembrar do seu maravilhoso jogo.  
 
 
 

" clatter out " 

remete a " barulho ". 

 " gone" é o 

particípio de " go ". 

 

" hang up" é um phrasal 

verb com alguns 

significados. Nesse 

contexto ele significa " 

pendurar". 

 " Christmases" é uma expressão que 

significa os "Natais", assim os natais que 

estão por vim são os anos vindouros. 

" gaze up" é um phrasal verb 

para " olhar para cima". Na 

tradução não temos o " olhar 

para cima" por ser uma 

redundância no português, já 

que o machado está " above the 

high table". 
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Eat and be merry.  
Coma e se divirta.  
 
The year is young." 
O ano ainda está em seu início/O ano está jovem." 

Morgan Le Fay: 

The year turns hastily on, 
O ano começa apressadamente,  
 
through lean Lent, 
através da magra Quaresma,  
 
burning summer and mellow autumn. 
de um quente verão/caloroso verão e um suave outono .  
 
At last the calendar reaches All Saints' Day, 
Por fim, o calendário atinge o Dia de Todos os Santos,  
 
 and Sir Gawain recalls his grim quest. 
e Sir Gawain relembra de sua busca sombria/missão sombria.  
 
He must set out and seek the blow against his own neck, 
Ele deve partir e procurar o golpe contra o próprio pescoço,  
 
according to the rules of the game. 
de acordo com as regras do jogo.  
 
Little does he know that it was I, Morgan Le Fay, 
Mal sabe ele que fui eu, Morgan Le Fay, 
 
who devised the rules of this sport. 
que idealizou as regras desse esporte.  
 
Soon I shall see what stuff this man is made of. 
Logo verei de que material/coisas/ingredientes é feito esse homem.  
 
 
 

" set out" é um 

phrasal verb que 

nesse contexto 

significa " partir 

em uma 

viagem". 

 
Esqueçam totalmente o 

significado literal dessa 

frase. " Little does he know 

" é o equivalente ao nosso: 

" Mal sabe ele ".   
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He says his final goodbyes to the famed knights and ladies of Camelot. 
Ele se despede dos famosos cavaleiros e damas de Camelot 
 
Last, but not least,  
Por fim, mas não menos importante,  
 
he kneels before Queen Guenevere. 
ele se ajoelha diante da rainha Guenevere. 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esqueçam totalmente o significado 

literal dessa frase. " but not least " é o 

equivalente ao nosso: " mas não 

menos importante ".   
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Textos separados 
 
English 

The Green Knight: 

"By your honour, do not fail, Sir Gawain, and do not forget. Remember 
your oath before all these knights seated here. A year and a day from 
now, your quest is to find me. Be sure to ask for the Knight of the Green 
Chapel. Many men know me. Ask and you shall not fail to find. On New 
Year’s morning take your blow, as I have just taken mine. It is right and 
just. Come, or be called a coward." 

Morgan Le Fay: 

The hooves of his horse clatter out of the hall. The wild man in green is 
gone. Sir Gawain is speechless, though all those seated around the hall 
discuss the marvel they have just witnessed. The King takes Sir Gawain 
by the arm. 

King Arthur: 

"My noble nephew, hang your axe up on the wall above the the high 
table. In Christmases to come, those who feast here will gaze up at it 
and remember your wondrous game. Eat and be merry. The year is 
young." 

[Fade up some music] 

Morgan Le Fay: 

The year turns hastily on, through lean Lent, burning summer and 
mellow autumn. At last the calendar reaches All Saints' Day, and Sir 
Gawain recalls his grim quest. He must set out and seek the blow 
against his own neck, according to the rules of the game. Little does he 
know that it was I, Morgan Le Fay, who devised the rules of this sport. 
Soon I shall see what stuff this man is made of. He says his final 
goodbyes to the famed knights and ladies of Camelot. Last, but not 
least, he kneels before Queen Guenevere. 
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Portuguese 

The Green Knight: 

"Pela sua honra não falhe Sir Gawain, e não esqueça. Lembre-se de seu 
juramento diante de todos esses cavaleiros sentados aqui. Daqui a um 
ano e um dia, sua missão é me encontrar. Tenha certeza de perguntar 
pelo Cavaleiro da Capela Verde. Muitos homens me conhecem. 
Pergunte e você não deixará de me encontrar. Na manhã de Ano Novo, 
tome seu golpe, como acabei de tomar o meu. É certo e justo. Venha ou 
seja chamado de covarde. " 

Morgan Le Fay: 

Os cascos de seu cavalo batem no corredor. O homem selvagem de 
verde se foi. Sir Gawain está sem palavras,apesar de todos os que estão 
sentados ao redor do salão discutam a maravilha que acabaram de 
testemunhar. O rei pega Sir Gawain pelo braço. 

 King Arthur: 

"Meu nobre sobrinho, pendure seu machado na parede acima da mesa 
alta. Nos anos que estão por vim, aqueles que se banquetearem aqui 
vão olhar para ele e lembrar do seu maravilhoso jogo. Coma e se divirta. 
O ano ainda está em seu início." 

[Dissipa-se algumas músicas] 

Morgan Le Fay: 

O ano começa apressadamente, através da magra Quaresma, de um 
quente verão e um suave outono . Por fim, o calendário atinge o Dia de 
Todos os Santos, e Sir Gawain relembra de sua busca sombria. Ele deve 
partir e procurar o golpe contra o próprio pescoço, de acordo com as 
regras do jogo. Mal sabe ele que fui eu, Morgan Le Fay, que  idealizou 
as regras desse esporte. Logo verei de que material é feito esse homem. 
Ele se despede dos famosos cavaleiros e damas de Camelot. Por fim, 
mas não menos importante, ele se ajoelha diante da rainha Guenevere. 


