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Epígrafe
Há quem diga que todas as noites são de sonhos.
Mas, há quem diga nem todas, só as de verão.
Mas, no fundo isso não tem importância.
O que interessa mesmo não são as noites em si, são os sonhos.
Sonhos que o homem sonha sempre.
Em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado.
“Sonhos de uma noite de verão”

William Shakespeare
1564 - 1616
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