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4 takter intro
Kor                             Noa
Noa!  (alle)
Noa!
Noa!
Noa, Noa, Noa, Noa!
Noa!                            Ja, hvad er der?
Oh Noa!                         Ja, hvad er der?
Oh Noa!                         Jaaaa!
Oh Noa, Noa, Noa, Noa

1
Verden den er gået helt grassat
Der er ingen tilbage, med en smule format
Alt jeg skabte, har de ødelagt
Ingen lytter til, hvad jeg har sagt

De lyver og stjæler, og slår ihjel
Gør det surt for hinanden, tænker kun på dem selv
Hvis det her bliver ved, går det helt amok
Men'sket skaber selv sit eget ragnarok

Noa
Kom nu og byg den båd
Oh, Noa
Kom nu, vær fuld af mod
Oh, Noa
Lyt til Guds gode råd
Oh, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa

Noa
Nu ved du jo besked
Oh, Noa
Regnen vil styrte ned
Oh, Noa
Den vil bli' ved og ved
Oh, Noa, Noa, Noa, Noa

2
Noa, du er den eneste som er tilbag'    Hvem mig?
Du er god mod andre, i hver en sag      Hvem mig?
Jeg gi'r jer en chance, for en helt ny start    Hvad?
Du skal være hurtig, regnen kommer snart        Jamen…

3
(Noa)                           kor
Min Gud, min Gud, det her er alt for stort      Skynd dig!
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En kæmpe ark, det får jeg aldrig gjort          Skynd dig!
Bygge en ark, her i det tørre land?             Skynd dig!
Alle vil sige, jeg har mistet min forstand!     Skynd dig!

(Gud)                           Hvem?
Hvem satte hver et hår på dit hoved?            Hvem?
Hvem troed' på dig længe før du troed'?         Hvem?
Hvem tror du får dit hjerte til at slå?         Hvem?
Hvem har skabt den jord, som du træder på?      Hvem?

Hvem skabte alting ud af kærlighed?             Hvem?
Hvem tror du vil bestå i evighed?               Hvem?
Hvem mon gav dig livet og din forstand?         Hvem?
Hvem vil gi' dig kraft til at bygge, en ark, på land? Oooooooooh…

4
/:Hvis du siger det er det, som jeg skal gør'
Vil jeg gøre som du si'r til mig
Selvom verden måtte synes jeg er skør
Vil jeg stole på hvert ord fra dig:/

Noa,
Noa,
Noa, Noa, Noa, Noa, Noa

/:Noa
Kom nu og byg den båd
Oh, Noa
Kom nu, vær fuld af mod
Oh, Noa
Lyt til Guds gode råd
Oh, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa

Noa
Nu ved du jo besked
Oh, Noa
Regnen vil styrte ned
Oh, Noa
Den vil bli' ved og ved
Oh, Noa, Noa, Noa, Noa:/


