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Enquanto 
meu coração pulsar, 
José Luiz e Gláucia, 

nele estarão 
vivos e presentes.

Ao meu marido 
A meus �lhos 

Genro 
Noras 
Netos 

Bisnetos 
Ao meu irmão,  

minha cunhada, 
membros das famílias 

Borges, Germano, Garcia e 
também aos amigos 

pelo incentivo 
 e colaboração.
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Mamãe dizia:

“Ver, ouvir e calar.” 
Era recomendação  
constante em nossa casa.

— Mãe, me desculpe,  
estou na fase 
de ver, ouvir e...  
contar.

Maria Lygia





À Guisa de Prefácio

Um incentivo.
Após a publicação no jornal “A Gazeta” de “Os Galos 

ainda cantam em Cuiabá”, recebo este cartão:

Cuiabá, 29 de setembro de 1994

Lygia, minha querida,

Estou sem papel de carta! Isso para você é ótimo, pois, 
se eu resolver liberar tudo que tenho guardado no meu co-
ração, certamente você teria que pedir férias para ler o bloco 
inteiro. O cartão é o limite...

Você foi muito autêntica, liberando toda a sua sauda-
de. Adorei tudo que você escreveu e posso assegurar que, � z 
todo o roteiro Porto Esperança-Cuiabá, em sua companhia.

Mas, não me conformo, exijo mesmo, que você faça ou-
tro artigo, tipo “Memórias”. Na minha qualidade de “papa 
abóbora”, achei muito autêntico tudo que você reproduziu. 
Autêntico e original, pela maneira tão sincera que você es-
creveu. (Não disse? Chega prá lá cartão!)

Corumbá, tão branquinha, mas como pega � rme com 
aquele calor. O seu primeiro encontro – que foi a realidade 
do Pantanal – e você sequer calculava o que era aquilo.

A lanchinha com duas chatas, que saudade.
Cuiabá, cadju, piché, tio Avelino e tia Alice.
Tudo é saudade e passado.



Mas tudo vai se tornar atual, com a força da sua sauda-
de e a música da pena, alinhando o papel. Continue querida, 
em nome da nossa amizade, do nosso primeiro encontro no 
seu primeiro dia de Cuiabá.

Continue! E eu vou continuar viajando com você. Ma-
rieth também! Um beijão.

Senhorita
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Em Cuiabá
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Os galos ainda cantam 
em Cuiabá

Momento mágico! 
É madrugada.
Do azul que foi noite, os tons mais claros chegam de 

mansinho.
A brisa é leve, é ligeira, é delicada, é carícia.
É madrugada em Cuiabá.
É hora da sinfonia dos galos. No início, vozes nítidas, 

depois, vão-se distanciando, distanciando e, como um eco, 
espraiando-se, perdendo-se nas brumas das distâncias.

Hoje, como ontem, o mesmo clima, o mesmo enlevo, o 
mesmo encantamento.

Momento mágico! Presente e passado se fundem e se 
confundem na embriaguez de um instante. É o reviver!

A madrugada cuiabana agora, neste dia, nesta hora, me 
faz voltar a ter dezesseis anos.

Lá está a Estação da Luz – São Paulo.
Gente andando, acotovelando-se, passageiros, carrega-

dores. No borborinho, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. 
O trem “Maria Fumaça”, como paquiderme enorme, dormi-
tava na indiferente espera. É hora de embarcar. Desperto, o 
paquiderme, impaciente, lança seu urro possante na voz do 
apito forte e longo.

E lá ia ele, soltando fagulhas no ar, gingando, balançan-
do, deixando para trás um mundo conhecido.




