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Era uma vez um rei
De grande justiça e nobreza
Possuía uma filha
Que era a mais bela princesa
Todos eram felizes
E o reino progredia
Mas o céu escureceu
Na manhã de um certo dia
Ouviu-se um barulho terrível
E um dragão apareceu
Feroz com a sua língua de fogo
O reino inteiro tremeu
-Eu vim buscar a princesa
Comigo ela irá seguir
Se alguém me desafiar
O reino irei destruir!
Levou a princesa
A um lugar desconhecido
O rei ficou muito triste
Com seu coração partido
Passaram-se muitos anos
E um dia, aconteceu
Um príncipe jovem e valente
No reino apareceu
Quando soube da história
Disse com toda a firmeza
-caro rei, me abençoe
Eu vou salvar a princesa!
Quando saiu do palácio
Encontrou uma capela
E para rogar por auxilio
Ajoelhou-se dentro dela
A mais brilhante luz dourada
Na capela penetrou
E de dentro dessa luz
Um grande anjo falou:

-Sou o Arcanjo Micael
Sou um guerreiro do céu
Eis meu capacete e espada
Coragem, inicie sua jornada
E o príncipe valente
Andou, andou e andou
Por lugares diferentes
Pelo dragão procurou

Por desertos, montanhas e vales
Teve fome, sede e frio
Mas pensando na princesa
Ele nunca desistiu
Finalmente chegou ao vale
Onde morava o dragão
Que furioso, cuspindo fogo
Foi em sua direção
Mas o príncipe não temeu
Olhou nos olhos do dragão
Empulhou a sua espada
E acertou seu coração
Após dominar o dragão
Pensou no jovem princesa
Encontrou a caverna
Onde ela estava presa.
Libertou a jovem princesa
E segurou a mão dela
Voltaram então ao reino
E passaram na capela
Quando se ajoelharam
Novamente então Micael
Que ao valente guerreiro conduz
Devolveram a Micael
O capacete e a espada
O anjo voltou ao céu
E a princesa para casa
O reino inteiro agradeceu
Quando viu sua chegada
O rei voltou a ser feliz
Ao ver a filha amada

Uma grande festa
No reino foi preparada
As bodas do príncipe e da princesa
Foram então celebradas
Seguiram para o reino do príncipe
E lá ele governou
Como o rei justo e bondoso
Que o povo tanto esperou

