
“Nasci em Alegrete, em 30 de julho de 1906. Creio que foi a principal coisa que me 
aconteceu. E agora pedem-me que fale sobre mim mesmo. Bem! Eu sempre achei que 
toda confissão não transfigurada pela arte é indecente. Minha vida está nos meus poemas, 
meus poemas são eu mesmo, nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. 
Ah! mas o que querem são detalhes, cruezas, fofocas... Aí vai! Estou com 78 anos, mas 
sem idade. Idades só há duas: ou se está vivo ou morto. Neste último caso é idade demais, 
pois foi-nos prometida a Eternidade. 
Nasci no rigor do inverno, temperatura: 1grau; e ainda por cima prematuramente, o que 
me deixava meio complexado, pois achava que não astava pronto. Até que um dia 
descobri que alguém tão completo como Winston Churchill nascera prematuro - o mesmo 
tendo acontecido a sir Isaac Newton! Excusez du peu... Prefiro citar a opinião dos outros 
sobre mim. Dizem que sou modesto. Pelo contrário, sou tão orgulhoso que acho que 
nunca escrevi algo à minha altura. Porque poesia é insatisfação, um anseio de auto-
superação. Um poeta satisfeito não satisfaz. Dizem que sou tímido. Nada disso! sou é 
caladão, introspectivo. Não sei porque sujeitam os introvertidos a tratamentos. Só por não 
poderem ser chatos como os outros? 
Exatamente por execrar a chatice, a longuidão, é que eu adoro a síntese. Outro elemento 
da poesia é a busca da forma (não da fôrma), a dosagem das palavras. Talvez concorra 
para esse meu cuidado o fato de ter sido prático de farmácia durante cinco anos. Note-se 
que é o mesmo caso de Carlos Drummond de Andrade, de Alberto de Oliveira, de Érico 
Veríssimo - que bem sabem (ou souberam) o que é a luta amorosa com as palavras.” 
 
“Quando alguém pergunta a um autor o que este quis dizer, é porque um dos dois é 
burro.” 
 
“A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não 
teria inventado a roda.” 
 
“Ah, esses moralistas... Não há nada que empeste mais do que um desinfetante!” 
 
“Autodidata é um ignorante por conta própria.” 
 
“Esses que puxam conversa sobre se chove ou não chove - não poderão ir para o Céu! Lá 
faz sempre bom tempo...” 
 
“Há 2 espécies de chatos: os chatos propriamente ditos e ... os amigos, que são os nossos 
chatos prediletos.” 
 
“Há uns que morrem antes; outros depois. O que há de mais raro, em tal assunto, é o 
defunto certo na hora exata.” 
 
“Não me ajeito com os padres, os críticos e os canudinhos de refresco: não há nada que 
substitua o sabor da comunicação direta.” 
 
 



“No fim tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas 
que o vento não conseguiu levar: 
um estribilho antigo 
um carinho no momento preciso 
o folhear de um livro de poemas 
o cheiro que tinha um dia o próprio vento...” 
 
“O pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso.” 
 
“O que me impressiona, à vista de um macaco, não é que ele tenha sido nosso passado: é 
este pressentimento de que ele venha a ser nosso futuro.” 
 
“O segredo é não correr atrás das borboletas... É cuidar do jardim para que elas venham 
até você.” 
 
“O tempo não pára! Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo...” 
 
“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem.” 
 
“Quando guri, eu tinha de me calar, à mesa: só as pessoas grandes falavam. Agora, 
depois de adulto, tenho de ficar calado para as crianças falarem.” 
 
“Reflexão de Lavoisier ao descobrir que lhe haviam roubado a carteira: nada se perde, 
tudo muda de dono.” 
 
“Sempre me senti isolado nessas reuniões sociais: o excesso de gente impede de ver as 
pessoas...” 
 
“Sonhar é acordar-se para dentro.” 
 
“Tão bom morrer de amor e continuar vivendo.” 
 
“Bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do dia 
1º do mês e de cada ano novo é que nos dão a impressão de que a vida não continua, mas 
apenas recomeça...” 
 
“Sorri com tranquilidade 
Quando alguém te calunia. 
Quem sabe o que não seria 
Se ele dissesse a verdade...” 
 
“O estilo é uma dificuldade de expressão.” 


