
O Big Bang em Cordel

autor Fernando da Paixão      ilustrador Sérgio Melo





O Big Bang em Cordel
autor Fernando da Paixão      ilustrador Sérgio Melo





Eu pedi inspiração
A sabedoria infinda
Pra dizer neste poema
De que jeito foi a vinda
Da terra e do universo
E da natureza linda.



Desde os tempos mais antigos,
Na sua meditação,
O homem criava histórias
Procurando explicação
Pra que pudesse entender
A origem da criação.



As pessoas inventavam
Muitas histórias bonitas
Os países mais antigos
Deixaram lendas escritas
E contavam pras crianças
As histórias favoritas.



As histórias explicavam
Pro povo de antigamente
Como foi que a natureza
Foi surgindo de repente
Como se criaram os mares
Os animais e a gente.

Toda criança que estuda
Vai ficar bem informada
Vai ouvir falar dos mitos
Daquela gente passada
Vai saber que existe mito
Até na Bíblia Sagrada.







Vai saber que o Big Bang
É  grande teoria
Falando que uma explosão
Toda natureza cria
Que a quinze bilhões de anos
Nosso universo nascia.

Muito pequeno e bem quente
Foi crescendo e se esfriando
As estrelas e planetas
Aos poucos vão se formando
Num processo muito lento
Tudo vai se organizando.



A terra quando nasceu
O seu calor era imenso
Era cheia de vulcões
Soltando um vapor intenso
Que passou milhões de anos
Na atmosfera suspenso.



Lentamente diminuiu
O admirável calor
A terra vai se esfriando
E começa então a compor
O primeiro continente
Num mistério encantador.



Começa a primeira chuva
Ao longo de muitos anos
O nosso planeta está
Modificando seus planos
Essa chuva vai formando
Os mares e os oceanos.



Nas águas dos oceanos
Aparecem seres vivos
Bichinhos muito pequenos
Porém, muito produtivos
Que formam a primeira espécie
Dos animais primitivos.



Então podemos pensar
Nas coisas da criação
a existência da vida
Tirar a nossa conclusão
Que a natureza fez coisas
Com muita dedicação.

Depois de tudo criado
Ficou muito fascinante
Os rios e os animais
A floresta verdejante
Mas é o homem e a mulher
A obra mais importante

Quando o ser humano nasce
Ele procura entender
Quem fez o sol e a lua
O dia e o anoitecer
Quem fez o céu e a terra
Quem fez a gente viver.





As nações do mundo antigo
Do ocidente e do oriente
Entendiam a Criação
De um jeito bem diferente
Eles criavam seus mitos
Tirados da sua mente.



Também o povo da Bíblia
Por ter Desu no coração
Escreveu suas histórias
Com sua imaginação
Dizendo que em sete dias
Deus fez toda a Criação.



O índio tem sua crença
Nas forças da natureza
A árvore, a flor, o pássaro
O riacho a correnteza
Tudo foi obra divina
Da Grande Mãe com certeza.



Na África o povo acredita
Que o deus Olodumaré
Fez nascer muitos odús
Que de tudo deram fé
Criaram a terra, a água
Sol, lua e estrela até.





Não importa a teoria
A história e o conteúdo
Todo mundo já percebe
Quando faz o seu estudo
Que o importante é cuidar
Pra que não se acabe tudo.




