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fé, eu bem pouco 
{Ocê dizendo: "vou 
:ntender"). E tudo, 
) que este. 

)s. 

lo pasa y todo queda. 

'o lo nuestro es pasar, 

ar haciendo caminos, 

:aminos sobre el mar. 

lca perseguí la gloria, 

i dejar en la memoria 

hombres mi canción; 

10 los mundos suúles, 

ingrávidos y gentiles, 

mo pompas de jabón. 

~ gusta verIos pintarse 

de sol y grana, volar 

, el delo azul, temblar 

lmente y quebrarse ... 

nca persegui la gloria. 

nante, son tus huellas 

!l camino y nada más; 

lante, no hay camino, 

hace camino ai andar. 

andar se hace camino 

a! volver la vista atrás 

ve la senda que nunca 

,e ha de volver a pisar. 

mante no hay camino 

no estelas en la mar ... 

:s, Antonio Machado). 

o ofício de escrever 

Nelson Rosenvald 
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