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À minha família, meu alicerce.

Olhar, ver e reparar são maneiras distintas
de usar o órgão da vista, cada qual com a sua
intensidade própria, até nas degenerações, por
exemplo, olhar sem ver, quando uma pessoa se
encontra ensimesmada [...], ou ver e não dar
por isso, se os olhos por cansaço ou fastio se defendem de sobrecargas incômodas. Só o reparar
pode chegar a ser visão plena, quando num ponto determinado ou sucessivamente a atenção se
concentra, o que tanto sucederá por efeito duma
deliberação da vontade quanto por uma espécie
de estado sinestésico involuntário em que o visto
solicita ser visto novamente, assim se passando
de uma sensação a outra, retendo, arrastando o
olhar [...]
José Saramago
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