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Lampião de Gás e Luz elétrica em São Paulo

A iluminação a Gás foi uma das maiores vitórias concedidas aos cidadãos
brasileiros e Rio de Janeiro e São Paulo, foram as primeiras no Brasil.
No ano de 1854 foi instalado o 1º Lampião a Gás em São Paulo e
em 1894 as primeiras Lâmpadas Elétricas.
A Poetisa "Zica Bergami" da Casa do Poeta de
São Paulo, a qual completou 70 anos de fundação em Novembro de 2018 e
em homenagem ao "LAMPIÃO DE GÁS" compôs uma Música com o Título
de "LAMPIÃO DE GÁS" Valsa, a qual foi tocada e cantada
para todo o BRASIL pela cantora "INESITA BARROSO" e com
enorme sucesso.
Quando a "Zica Bergami" faleceu em
19 de Abril de 2011 e em sua homenagem a Casa do Poeta de São Paulo, houve
por bem, instituir o Hino em sua homenagem e incluiu ao
nome "Casa do Poeta de São Paulo" Lampião de Gás !
Para recordar nas palavras da música Lampião de Gás, o que era, o que
foi e o que ficará na memória e na Saudade maravilhosa dos "LAMPIÕES A GÁS”, e
descritas na música pela ZICA BERGAMI, transcrevemos "LAMPIÃO DE
GÁS", como segue:

-Lampião de Gás ! Lampião de Gás "Quanta Saudade
você me trás "(bis)

1 -Da sua luzinha verde azulada, que iluminava minha
janela,
.
- do almofadinha, lá na calçada, palheta branca, calça
apertada.
- do bilboquê, do diabolô! me dá foguinho -vai no vizinho,
- de pular corda, brincar de roda, de Benjamim, Jagunço e
Chiquinho!

2-Do bonde aberto, do carvoeiro, do vassoureiro, com seu pregão.
da vovozinha, muito branquinha, fazendo roscas, sequilhos e pão;

3 - Da garoinha fria, fininha,
- escorregando pela vidraça,

- do sabugueiro grande e cheiroso
- lá do quintal da rua da
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Graça...

4-Da minha São Paulo, calma e serena,
- que era pequena, mas grande demais!
- Agora cresceu, mas tudo morreu...
- Lampião de gás, que saudade me trás!

Adriano Augusto da Costa Filho pertence à Casa do Poeta de São Paulo e
ao Movimento Poético Nacional.
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