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A DONZELA DAS TRANÇAS DE MEL 
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                                                                  I 

O que vou contar agora 

É história interessante 

De uma moça muito bela 

Sonhadora e elegante 

Resgatada por um príncipe  

Vindo de terra distante.  

 

II 

É a donzela Rapunzel: 

Moça meiga e delicada. 

Logo após o nascimento 

Por uma bruxa foi levada. 

Tirada da mão dos pais  

Numa torre foi trancada. 

 

III 

Já na barriga da mãe 

Seu destino foi traçado 

Ao invadir terra alheia 

O seu pai foi apanhado 

Queria ele a hortaliça 

Que a mãe tinha desejado. 

 

IV 

Mas foi pego pela bruxa  

Que logo deu-se a gritar: 

“Se nascer bebê menina 

Sua conta irá pagar!” 

Seu pai aceitou o trato 

Desejando escapar. 

 

                                                                  V 

Queria contar com a sorte 

Mas um filho não gerou 

E uma linda menininha 

Naquele lar aflorou 

E a traiçoeira bruxa  

A criança enfim levou. 
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VI 

Foi levada para torre 

E ali sozinha vivia 

Não conhecia ninguém 

Naquela torre vazia 

A bruxa ali era a única 

Que entrava e saía. 

 

VII 

Mesmo presa nessa torre 

Rapunzel cresceu sadia 

Criança super esperta 

Irradiava alegria                                                           

Adorava um rabanete 

Se esbaldava todo dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

Cantava com os passarinhos 

Para a tristeza espantar 

Diante à janela da torre 

Ela vivia a sonhar 

Quis o mundo conhecer, 

Livre poder caminhar.  

 

X 

Queria se alimentar 

Pra fugir desta senhora 

Bruxa má, velha e louca  

Queria muito ir embora.  

Chegando a oportunidade 

Pensou: “a hora é agora!”. 

 

 

 

 

 

 

VIII 

Também curtia salada, 

E a bruxa boquiaberta. 

No prato tinha de tudo 

Tudo na medida certa. 

Crescia forte e bonita 

Naquela torre deserta. 
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XI 

E assim eu venho contar  

A parte boa da história:  

Um príncipe viajante 

Mudou sua trajetória 

Ouviu uma bela voz 

Que lhe foi satisfatória. 

 

                                                                   XII 

Quis conhecer essa voz 

Que lhe deixou encantado 

Não havendo porta ou grade 

Ficou então encucado 

Olhou na espreita pra ver 

Logo veio o resultado. 

 

XIII 

Viu de cara a velha bruxa 

Maldosa e cheia de fel 

E começou a gritar 

“Rapunzel, oh Rapunzel! 

Jogue as suas longas tranças  

Suas tranças cor de mel”. 

 

                                                                  XIV  

                                                                  E subindo até a torre 

Viu a sorte que tirou 

Encontrou a bela moça 

E por ela se encantou 

Da torre levou a dama  

Com quem logo se casou. 

 

XV 

O amor era certo e puro 

Medo mais ela não tinha 

Passou a viver a vida 

Como uma princesinha 

Incerta era sua origem 

Desde muito criancinha. 

 

 

 

 

 



 

Revista Pandora Brasil - Edição 109 - novembro de 2020 - ISSN 2175-3318 
“Cordelizando a nutrição: arte e consciência alimentar” 

 

XVI 

Agora ela vai curtir 

Com seu belo namorado 

Num castelo viverão 

Pois o resto é passado 

Sendo um feito pro o outro 

Caminhando lado a lado. 

 

XVII 

Rapunzel feliz estava 

Quando ao castelo chegou 

Mas chegada a refeição 

A garota se assustou 

Não haviam vitaminas 

Só carboidrato achou. 

 

XVIII 

Saladas ela não viu 

Propôs mudar a rotina 

Inserir frutas diversas, 

Vitamina e proteína 

Muita fibra para todos, 

Tomar pouca cafeína. 

 

 

XIX 

Pra encurtar esta conversa 

Veja o que aconteceu: 

A jovem por muito tempo 

Ao seu povo convenceu 

E ali naquele reino 

Um banquete ofereceu. 

 

XX 

Nossa bela Rapunzel 

Em seu reino foi morar 

Tornou-se rainha justa 

E todos a admirar 

Não demorou muito tempo 

Pra uma lei ela criar. 
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XXI 

Criou uma lei legal 

Para todo o cidadão 

Queria o bem de todos 

Daquela amada nação 

Uma lei que incentivava 

A boa alimentação. 

 

XXII 

Me despeço de vocês 

Com imensa gratidão 

A história que lhes conto 

Tenho grande admiração. 

Obrigado a vocês todos 

Que prestaram atenção! 
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