


Untitled-8   4 11/1/19   9:30 AM



Quem fez a Arca?

Noé, Noé...

Quem fez a Arca?

Foi Noé quem fez a Arca...

Lá vêm os bichos, dez a dez,

Uns vêm aos pulinhos, uns se 

arrastam sem pés...

Quem fez a Arca?

Noé, Noé...

Quem fez a Arca?

Foi Noé quem fez a Arca...

Lá vêm os bichos, doze a doze,

Uns se descabelam, outros nem 

perdem a pose...

Quem fez a Arca?

Noé, Noé...

Quem fez a Arca?

Foi Noé quem fez a Arca...

Lá vêm os bichos, seis a seis,

Uns chegam ligeiro, 

outros levam um mês...

Quem fez a Arca?

Noé, Noé...

Quem fez a Arca?

Foi Noé quem fez a Arca...

Lá vêm os bichos, oito a oito,

Vai ficando tão cheio que nem 

cabe um biscoito...

Quem fez a Arca? 
(Who built the Ark? Noah, Noah)
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Há um tempão que todo mundo sabe da história da arca de Noé. Uma história que se passou há um tem-

pão muito maior ainda. Mas pouca gente sabe do que aconteceu com quem ficou de fora da arca. e para contar o 

lado de fora, é bom começar lembrando direitinho do lado de dentro. então vamos lá.

Há muitos e muitos anos, quando o mundo ainda era um bebezinho, as pessoas andavam muito levadas, fazen- 

do muita arte. Pelo menos, era o que achava o Senhor, o criador do mundo. ele tinha feito um lugar tão bonito, 

para tanta gente ser feliz, e ficava todo mundo sem juízo, sem merecer aquelas belezas e delícias todas... aí o Senhor 

ficou bravo e resolveu arrumar um castigo danado.

Um castigo de arrasar. Um Dilúvio Universal.

Quer dizer, uma chuvarada sem parar que ia inundar tudo, alagar os campos, acabar com as cidades, afogar todo  

mundo que estava se portando mal. e só iam se salvar umas poucas pessoas, que eram boas. a família do Noé: ele, 

a mulher, os três filhos e as mulheres dos filhos. Gente suficiente para começar tudo de novo depois, tendo mais fi - 

lhos, netos, bisnetos, trinetos, tataranetos, etc., etc... até chegar a nossa vez, sua e minha, e de todos nós que vive- 

mos hoje em dia por aqui.

5

De_fora_da_arca_MIOLO.indd   5 8/18/11   11:25 AM


	Blank Page
	Blank Page



