A Criação de Brasília
Brasília, cidade linda,
És a musa do cerrado!
Teu céu azul estrelado
Tem belezas, mais de mil!
Tua miscigenação
No Distrito Federal
Faz do Planalto Central
O coração do Brasil!
Joaquim José da Silva
Xavier – o Tiradentes,
Ele e os Inconfidentes
Queriam teu esplendor,
Ao pedirem que o país
Transferisse a Capital
Do imenso litoral
Para o vasto interior.
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Pelo Padre João Ribeiro
E Hipólito José da Costa,
A mudança foi proposta
E ganhou repercussão.
Era século dezenove,
No ano de vinte e dois,
E Bonifácio propôs
Sua denominação.
Francisco Adolfo, o Visconde
De Porto Seguro faz
Uma viagem a Goiás,
Berço das grandes bacias,
E, entre três lagoas, nota
O local apropriado
Para que fosse instalado
O Poder de nossos dias.
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O senador Cavalcanti
Apresentou ao senado
Um projeto baseado
Na viagem do Visconde
Cento e oito anos antes
Da fundação da cidade
A sua localidade
Já era sabida onde.
No ano de oitenta e três,
Dom Bosco, o salesiano,
Sonhou com um altiplano
Onde a Terra Prometida
Estava à beira dum lago.
Conforme a antevisão:
Nova civilização,
Novo tempo e nova vida!
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Foi proclamada a república,
Cuja constituição
Previa a demarcação
Do Distrito Federal.
Virgílio Damásio e Müller,
Dois distintos senadores,
Do terceiro artigo autores,
Lembraram da capital.
O deputado Nogueira
Paranaguá autoriza
A demarcação precisa
No ano noventa e dois
E Floriano Peixoto
A Comissão Cruls envia
Pra demarcação sadia
Ser concluída depois.
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Fez-se o Quadrilátero Cruls
Em muitos mapas presente,
No governo de Prudente
No ano noventa e seis.
Mil novecentos e cinco,
Na “Campanha Mudancista”
Senador e jornalista
Tocam o assunto outra vez.
Dia Sete de Setembro,
Data por nós consagrada,
Em vinte e dois, foi lançada
A “Pedra Fundamental”
Por Epitácio Pessoa
Comemorando, à essência,
Cem anos de independência
Da nossa Pátria Natal.
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Após trinta e quatro anos
Juscelino entra em ação,
Inicia a construção,
Consolidando a proposta,
Contando com paisagista,
Arquiteto e engenheiro,
Tais como Israel Pinheiro,
Niemayer e Lúcio Costa.
Em vinte e um de abril
De sessenta foi fundada
A cidade projetada
Para a sede do poder,
As maiores decisões
De Brasília estão partindo
E hoje estamos assistindo
Nossa capital crescer!
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A Outra Face de Brasília
É Brasília a belíssima capital
De uma pátria viril que sonha alto,
Que se ergue do solo do planalto
Ao cenário da mídia mundial!
Mas, se vê no Distrito Federal
Outra face com tristes predicados:
Em saguões de hospitais mal equipados
Sofrem vítimas da vil realidade
De um sistema que impõe desigualdade,
Onde os sonhos já nascem decepados.
Se, Brasília, teu céu guarda referto
O espectro do Sol da liberdade,
Por que restos de lixo da cidade
Vão parar num lixão a céu aberto?
Sonho intenso, por que não és desperto?
Pesadelo por que não adormeces?
Ó Dom Bosco, escutai as minhas preces,
Que a cidade de vossa antevisão
Se sufoca na fétida dejeção
De urubus que se nutrem de benesses!
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Berço esplêndido, em Brasília te apresenta!
Que os menores sem pai, mãe, roupa e teto,
Que carecem de berço e de afeto,
Dormem sujos na rua amarulenta!
Novo mundo, de novo te ornamenta!
Pátria amada, cadê o teu amor?
Capital do Colosso, por favor,
Dá valor a teu povo, não esmola!
Põe as tuas crianças na escola,
Que terás um futuro de esplendor!
Ó cidade das quadras planejadas,
Cujo Entorno não tem planejamento,
Não mais deixa que o jovem violento
Deixe tuas famílias acuadas!
Torna as áreas que tens bem ocupadas!
Teu caminho refaz, teu pão reparte!
Estimula o esporte, ensina a arte,
Dá saberes a teus adolescentes,
Ocupando seu tempo e suas mentes
Para a paz se espalhar por toda a parte.

8

Diz, Brasília: Por que teus comandantes
Conduziram de modo lamacento
Cinco décadas de grande crescimento,
Mas de poucos avanços relevantes?
Prometeste fortuna aos imigrantes,
Não cumpriste as promessas à altura!
Boa parte dos sonhos de fartura
Se perderam nas ruas dos escândalos
De cidades que abrigam bons e vândalos
E não contam com mínima infraestrutura.
Concentraste teatros e cinemas
Junto à cúpula de contas abastadas
E às camadas que estão mais afastadas
Delegaste a angústia dos problemas,
Cultivaste o imbróglio dos dilemas
Que detém teu sistema eleitoral,
Que parado no tempo é como um mal
Que dos teus cidadãos ceifa os direitos,
Sem poder eleger os seus prefeitos,
Cabe tudo ao governo distrital.
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Ó viril capital de um povo heroico,
Faz o brado do povo ser honrado!
Torna teu patrimônio preservado
Ante as mãos do urbano paranoico!
Os vestígios do teu pré-mesozoico
Hoje são monumentos naturais
Que estão vendo morrer teus animais
Sem ter capacidade de suporte!
Ao turismo ecológico dá aporte,
Que o progresso de ti gostará mais!
Ó cidade de sonhos emergente,
Diz por quem teu porvir foi projetado!
Capital futurista no passado,
Centro urbano caótico no presente!
Trata os trabalhadores como gente!
Não os deixa a gastar nas avenidas
Tantas horas de espera compelidas
Por um quadro maléfico, reversível,
Trânsito horrendo e transporte público horrível,
Desgastando seu tempo e suas vidas!
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Diz, Brasília, por que apelidaste
Máquinas feitas de dúbios ideais
Que desgastam as cantigas dos pardais
E abastecem a indústria que criaste,
Onde as multas de trânsito que geraste
Alimentam vultosas transações
Oriundas de vis licitações
Onde as cartas marcadas desnivelam
Referências de preços que revelam
Seus esquemas de cifras de milhões?!
Diz, Brasília! Por que teus governantes
Mancham tantos capítulos da história,
A teu povo prometem paz e glória,
Só as dando aos capachos dos mandantes?
Para que corromper teus habitantes
Induzindo-os a práticas muito estranhas?
Terras públicas doadas em campanhas,
Cabos eleitorais agraciados,
Bairros feitos de lotes conquistados
Através de desvios e artimanhas!
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Dá, Brasília, a teu chão dignidade!
Faz valer a menção ratificada,
Por diversos países declarada:
“Patrimônio de toda humanidade”!
Trata a todos usando a igualdade
Como pré-requisito principal!
Não mais lava dinheiro em hospital
Prédio, ONG e empresa de faixada!
Já que a honra precisa ser lavada:
Lava a honra e refaz sua moral!
Fala, grande cidade planejada!
O que queres da tua juventude?
Quais os planos que tens para a saúde
Dos futuros idosos sem morada?
Como a arte será utilizada
Para dar vida e vez a tua voz?
Abre os olhos, te põe firme e veloz
Para ter teu futuro consagrado,
Ganha as honras de Musa do Cerrado,
Coração de um Brasil de todos nós!
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