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Bom dia, grupo. 

Vamos começar nossas atividades, dando uma continuidade agora material aos nossos 

debates em sala de aula. 

Deixo com vocês um poema e uma canção sobre o deus celta Cernunnos. (Caso ao seu 

ver a tradução não esteja adequada, faça alterações que considere importante e 

compartilhe com o grupo) 

A partir da análise do poema e canção, desenvolva uma maquete esboçando, com base 

nas nossas discussões sobre o teatro ritual, primitivo, uma cena inspirada a partir desta 

análise. 

A maquete será feita dentro de uma caixa de sapatos (pode-se alterar a estrutura da 

caixa, mas que ela se mantenha firme para que vocês possam transportar com 

segurança e facilidade).  

Utilizem matérias recicláveis disponíveis em sua casa e principalmente elementos da 

natureza como entes vivos representativos. 

Faça um relatório-portfólio (contem textos, imagens, processos de desenvolvimento, 

esboços, croquis, fotos, etc), da análise do poema e canção e quais ideias lhe surtiram 

para o desenvolvimento da maquete. Faça croquis (esboços) da sua ideia principal, 

citando os elementos escolhidos para compor sua maquete (teste cores, elementos, 

etc). Justifique os elementos da natureza utilizados em sua maquete (por mais que 

pareçam óbvios, busque os simbolismos e significados destes elementos e os relate). 

Croquis: Um croquis (palavra francesa eventualmente traduzida para o português 
como croqui, esboço ou rascunho) costuma se caracterizar como um desenho de 
moda ou um desenho arquitetônico.  Um croquis portanto, não exige grande 
precisão, refinamento gráfico, diferente de desenhos finalizados. O que costuma 
ser mais importante no croquis é o registro gráfico de uma ideia instantânea, 
através de uma técnica de desenho rápida e descompromissada. 

 

Canção: Hymn to Herne by SJ Tucker 

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IFJ3ScrZ1sU 

 

Poema: RUNNING WITH THE HORNED GOD 

by Jim Garrison, contributed by Auria 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esbo%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte-final
https://www.youtube.com/watch?v=IFJ3ScrZ1sU


Hymn to Herne 

by SJ Tucker 

 

You can say your prayers, work your rites 

burn your little candles day and night 

you can shimmy 'til dawn to the pounding drums 

but you best be ready when the Horned One comes, 

yeah 

 

If you wake to the sound of a hunting horn, 

dance a ring in the gathering storm. 

If the Solstice time gets your panties in a wad, 

it's just the coming of the Horned God 

 

 

chorus 

He will call you out, make you sweat, 

give you a blessing that you'll never forget. 

So revel in the chase and let your heartbeat run: 

Blessed are the children of the Horned One! 

 

 

Hunter who tracks outside of time, 

guardian lord of ancient rhyme, 

brother stag in the musky glen 

and consort of the Goddess in her woodland den, 

we call you forth as we make our way, 

walking in your power every day. 

Guide us true in our hunt this night 

and maybe even later in the Great Rite! 

 

 

chorus 

He will call you out... 

 

If you wake to the sound of a hunting horn 

dance a ring in the gathering storm 

revel in the chase and let your heartbeat run 

but you'd best be ready, little one! 

You'd best be ready when the Horned One comes! 

 

chorus 

He gonna call you out... 

 

 

 

Hymn To Herne 

 

Você pode dizer suas orações, trabalhar seus ritos 

Queimar suas velas dia e noite 

Você pode dançar até o amanhecer ao som dos 

tambores batendo 

Mas é melhor você estar pronto quando o Cornudo 

chegar, sim 

 

Se você acordar com o som de uma trompa de caça 

Dance um anel/círculo na tempestade que se 

aproxima 

Se o tempo do solstício obtém sua calcinha em um 

tufão 

É só a vinda do deus cornífero 

 

Chorus 

Ele vai chamá-lo para fora, fazer você suar 

Dar-lhe uma bênção que você nunca vai esquecer 

Então, deleitar-se com a perseguição e deixe o seu 

batimento cardíaco acelerar : 

Bem-aventurados os filhos do Cornífero! 

 

Caçador que acompanha fora de tempo, 

Senhor guardião da antiga rima, 

irmão veado no vale almiscarado, 

E consorte da deusa em sua covil da floresta, 

Chamamos-lhe para trás como nós fazemos o nosso 

caminho 

Andando em seu poder todos os dias nos guie em sua 

verdade em nossa caçada esta noite 

E talvez até mais tarde no grande ritual! 

 

Chorus 

Ele vai chamá-lo para fora 

 

Se você acordar com o som de uma trompa de caça 

Dance um anel/círculo na tormenta 

Surpreenda-se com a perseguição e deixe o seu 

batimento cardíaco acelerar 

Mas é melhor você estar pronto, um pouco! 

É melhor estar pronto quando o cornífero chegar! 

 

Chorus 

Ele vai chamá-lo para fora... 

 

 



RUNNING WITH THE HORNED GOD 

by Jim Garrison, contributed by Auria 

 

The leaves dance on the autumn wind, a swirling, 

skirling waltz of orange, yellow, and brown. I can smell 

the coming rain. I stand in the twilight. 

Waiting. Listening to my heart... each moment I linger 

in this place I can hear the drumbeat of my ancestors 

in my blood more clearly. A sense of calm descends 

upon me, the calm before the storm. 

He approaches. 

 

The trees sway in the chill breeze that whispers to me 

of the coming winter, and the long sleep during which 

the trees dream the world back into being each year. I 

stretch my limbs and concentrate on my breathing... 

each exhale curling from my lips like wisps of smoke. 

My skin grows warmer despite the wind, and I almost 

lose myself to the rythm of my breath. 

He is nearly here. 

 

The Sun sets behind iron-grey clouds, and darkness 

fills the air. I wait in the shadows, looking out over a 

lake teased by the cold wind. My breath comes to me 

with the peace of a dancer, and the fire within my 

bones kindles into a flame that must move. Swaying in 

the rapidly dimming twilight, I feel the call. 

He is here. 

 

No candles light this place. No circle marks the space. 

No incense fills the air, nor any chant... I stand 

surrounded by silent trees and the whispering wind. 

My heart is my drum, my breath is the smoke I offer. 

With a shiver I feel the presence of the one I have 

sought. I see clearly in the gathering gloom, and the 

mist begins to fall, drops running off of my hair and 

beard. With a snort I stamp the ground and the urge to 

run oversomes my vigil as the familiar weight of antlers 

settles upon my shoulders. We run in the twilight. Lost 

to the animal pleasure of intense exertion we run 

through the trees, around the shores of a cold, black 

lake in the rain. We are as one; no thoughts do we 

share, only scents, sights, feelings, and sweat. 

Running in the dark, we both abandon the pretenses of 

the daylight world and embrace the truth, waiting for us 

all deep within our cells, our dreams, our souls. For an 

eternal moment, I know the awful bliss of truly being 

alive, and then I stumble. 

We part. 

 

Everything is quiet... there is only the patter of the rain 

on my back to distract me from the drum-beat within 

my chest. As if waking from a dream, perhaps another 

reality, I slowly become aware of my body, my 

surroundings, and the rain upon my face. Steam rises 

from my bare flesh. I get up from the moss and mud, 

and I feel the familiar weight of flesh and blood. The 

wind steals my heat from me and I stand, looking out 

over a black lake that shines with moonlight coming 

from a break in the clouds. 

He still runs. 

 

We've run full circle and I'm back where I started, only 

everything is different now. I've changed. I can hear 

His throaty laughter in the night, and something deep 

within me stirs with a deep longing to go running in 

the twilight once more 

 

 

Correndo com o Deus CORNÍFERO, 

por Jim Garrison, contribuiu por Auria 

 

A dança de folhas sobre o vento de outono, uma valsa 

de roda, sacrifício de laranja, amarelo e marrom. Sinto 

o cheiro da chuva próxima. Estou no crepúsculo. À 

espera. Ouvindo meu coração... cada momento que 

eu permanecer neste lugar posso ouvir a batida 

dos meus antepassados no meu sangue mais 

claramente. Uma sensação de calma desce sobre 

mim, a calmaria antes da tempestade. 

Ele se aproxima. 

 

As árvores balançam na brisa calma que sussurra-me 

do próximo inverno, e o longo sono, durante o qual as 

árvores sonham com o mundo de volta em cada ano. 

Eu estico meus os braços e concentro na minha 

respiração... cada expiração saem dos meus lábios 

como tufos de fumaça. Minha pele cresce mais 

quente, apesar do vento, e quase me perco no ritmo 

da minha respiração. 

Ele está quase aqui. 

 

O sol se põe atrás de nuvens cinzentas e a escuridão 

enche o ar. Eu espero nas sombras, olhando para um 

lago provocado pelo vento frio. Minha respiração vem 

a mim com a paz de um dançarino, e o fogo dentro de 

meus ossos acende uma chama, que deve se mover. 

Balançando no crepúsculo rapidamente 

escurecimento, eu sinto a chamada. 

Ele está aqui. 

 

Não há velas acesas nesse lugar. Nenhum círculo 

marca o espaço. Nenhum incenso preenche o ar, nem 

qualquer canto. Estou cercado de árvores em silêncio 

e o vento sussurra. Meu coração é o meu tambor, 

minha respiração é a fumaça que ofereço. Com um 

arrepio, sinto a presença do que procurei. Vejo 

claramente na escuridão do recolhimento, e a névoa 

começa a cair, gotas escorrem pelo meu cabelo e 

barba. Com um grunhido, eu selo no chão e o desejo 

investigado pela minha vigília, e o peso familiar 

dos chifres se instala sobre meus ombros. 

Corremos no crepúsculo. 



 

Perdido no prazer animal de intenso esforço nós 

corremos por entre as árvores, próximo às margens 

de um lago preto, frio, na chuva. Nós somos como um; 

nenhum pensamento partilhamos, somente perfumes, 

pontos turísticos, sentimentos e suor. Correndo no 

escuro, ambos abandonamos as pretensões do 

mundo e abraçamos a verdade que está esperando 

por todos nós, profundamente dentro de nossas 

células, nossos sonhos, nossas almas. Por um 

momento eterno, eu sei a felicidade horrível de 

estar verdadeiramente vivo, e então eu tropeço. 

Separamo-nos. 

 

Está tudo calmo... há apenas o tamborilar da chuva 

nas minhas costas para me distrair da batida de 

tambor no meu peito. Como se acordando de um 

sonho, talvez uma outra realidade, eu lentamente me 

tornou consciente do meu corpo, meu ambiente e a 

chuva no meu rosto. Vapor sobe da minha carne nua. 

Levanto-me do musgo e lama, e sinto o peso familiar 

de carne e osso. O vento rouba meu calor de mim e 

eu fico de pé, olhando para um lago negro que brilha 

com a luz da lua, vindo de uma quebra nas nuvens. 

Ele ainda corre. 

 

Fizemos um círculo completo e estou de volta onde eu 

comecei, só que agora tudo é diferente. Eu mudei. Eu 

posso ouvir seu riso gutural na noite, e algo dentro de 

mim se agita com um profundo desejo de correr no 

crepúsculo mais uma vez. 


