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Ao meu companheiro Vitor, com quem, nos últimos dez anos,
tenho compartilhado todos os meus sonhos, inclusive este.

O importante é embarcar. Mesmo sem saber que navio se irá
encontrar, que tempestade se irá sofrer, em que porto se irá
descansar. Mesmo não tendo previsto tudo, a gente parte e
chega. Basta que o navio não tenha rombo, que os porões
estejam suficientemente cheios, a máquina em bom estado e
que o capitão e seus homens entendam suficientemente do
ofício. Há risco. Isso não impede de partir.
[Louis-Joseph Lebret. Principes pour l’action, 1946]
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