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Aprender a rezar na Era da Técnica 

Posição no mundo de Lenz Buchmann 

PRIMEIRA PARTE — FORÇA . ' 

A p r e n d i z a g e m  .  T .  . .  1 1  
1. O adolescente Lenz conhece a crueldade. 

2.A caça 

Uma canção nada apropriada •... . 17 

, 1. Olhemos para o que faz Lenz 
2. Contratos e somatórios 
3. O cérebro .... 

4. Pede-se mais pão 

O médico na Era da Técnica 25 

1. A mão que segura o bisturi 

2. Explosão e precisão , . ... 
3. A competência não se define com o coração 

Uma explosão ,-••••• 33 
1. A embriaguez dos qiie sobrevivem -

2. Movimento e imobilidade. Ataque e defesa. ( .. 
3. Por favor, retire-se, esta sala não é para si 

Regresso à calma ......................v 41 

1. Capaz de odiar a natureza, capaz de ser odiado por ela 
2. Que importância tem um dedo? 

O irmão 47 
1. Algo chama do outro lado • . ... • 
2. Radiografia e paisagem . 

Radiografia e desejo .. : 5 1 
1. Ritual e habituação . 
2. Medir o Mal 

3. Cinema -
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Reflexões sobre a doença : . 57 
1. Flor negra 
2. Estratégia do Mal 
3. Dois lados e"não úm 
4. Aproximar-se da montanha 

Um episódio com uma doente terminal v 65 
1 . 0  p e d i d o  
2. A carta 
3. Toda a gente tem o direito de se despedir 
4. Natureza e outra forma de oração 

' 5. O Reino 

Momentos decisivos 77 
1. A mulher morre, mas antes pede 
2. O último Buchmann 

O funeral de Albert Buchmann 81 
1. Um mecanismo que funciona J 

2. O que se pode descobrir pelo canto do olho 
3. Mudança fundamental na posição do espírito ' 

Alguns dos episódios da família Buchmann 91 
1. Como Leriz cresceu e sé tornou forte 
2. Não há ordem na natureza 

3. Por que razão coisas tão próximas não conseguem falar?' 

Entrada no Partido 99 
t ' 

1. Primeiras reacções. Grande e pequeno mundo 

Nova posição no mundo 101 

1. O número de pessoas que te reconhecem quando 
atravessas a rua 

2. Medicina e guerra: duas formas de utilizar a mão direita 

3. Um suicídio que Lenz não esquecerá '• 

Posições no mundo (inventário) 109 

1. Ordem e dinheiro no bolso 
2. Nunca estar assim tão próximo 
3. Uma confissão que terá inúmeras consequências 
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A biblioteca 
1. Como domar um animal sem ter o pulsoforte? • 

2. Como se separam duas energias que já não se vêem? 

3. Recuperar a potência inicial: nem todos' ágàrram 
da mesma forma 

4. Esquecimentos e dívidas irrisórias 

5. Uma pequena fraqueza de Lenz Buchmann 

Sobre os homens v... 
1. Julia e Gustav Liegnitz . . • 
2. Salvar pedintes 
3. O que vês quando olhas para onde todos olham? 

r 4. Estratégia e anatomia 
5. O sinal da cruz e a outra marca que Lenz sonha deixar 

6. Podemos falar a sós? 

Diálogo entre dois homens fortes 145 
1. Descendo em direcção ao que resta da natureza 

2. Atravessando as ruas da cidade e cruzando-se com um louco 
3. O louco Rafa diverte a cidade 

4. Nem a mais, nem metade 
5. Espíritos da floresta 
6. Que ninguém fique de-fora • ^ 
7. Não olhes duas vezes para uma coisa perigosa 

O homem público ... 159 

1. A mão de Lenz Buchmann 
2. Transferência de capacidades da medicina para a política 

3. Os pés na igreja 
4. As relações possíveis entre o corpo do homem e o Espírito Santo 

5. A importância do tipo de solo para o funcionamento das coisas 

6. Não pescamos, mandamos barcos ao fundo 

Os Liegnitz e os Buchmann 171 

1. Ligações que não se cortam 

2. Julia aprende a escrever correctamente 

1 1 9  

133 
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Os nomes ...'.175 
1. Dois nomes que ganharam forçadurante séculos!preparam-se 

para um duelo ., • , 
2. O alfabeto como forma de. achatar o mundo .. 

Perigo debaixo do solo '..... 7'....'.. 181 

1. De todos os pontos poderá sair quem tu temes ' • 

O encontro com Gustav Liegnitz . 185 
1. Uma gargalhada precipitada 

Outro diálogo entre Buchmann e Kestner •. -189 
1. A articulação partida 
2. Fugir para a Bastilha por causa da chuva ' : 

Uma reflexão ". . . . 193 
1. Perder tudo: perder a razão, perder o domínio 

Agarrar na parte de dentro das leis sem queimar os dedos 197 
1. Dêem-me uma razão para não matàr os mais fracos 

O desejo .' * 201 
1. E um incómodo 

Brevíssimas considerações sobre Gustav Liegnitz 203 

1. Nem sempre um surdo-mudo é amável 

O louco aparece no sítio errado 205 
1. De manhã, na sede do Partido 
2. É preferível ver de cima do que ser puxado para baixo 

Indícios do aparecimento de uma nova civilização 209 
1. Não ouças o que dizem os sacerdotes 

2. Não a totalidade: um braço do mundo 
3. Especialistas amedrontados por um universalista 
4. A importância da electricidade 
5. O papel das crianças 

Como caçar presas grandes? 221 
1. Distância e competência 
2. Elogio da lentidão ' ' • 

3. Por enquanto não ' '' 
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4. Dois medos ' • 
5 . 0  e x e m p l o  d a  c a ç a  •  ;  .  •  
6. Mais um aviso a que não se dá atenção 

Espectadores e espectáculo .. .- . .. 235 
1. Quantos estão do teu lado? -

2. Quem escolhes como espectador? • ,; 

Um acontecimento trágico 239 

1. O espectador levanta a cabeça 
2. A notícia chega à cidade 

Ainda mais força — Uma explosão no teatro , 245 
1. Fabricar o perigo mas não o industrializar 
2. O primeiro medo; aprender na floresta, aplicar na cidade 

Mais para cima ainda 249 

1. A biblioteca aumenta a sua força ... 
2. Enquanto olhas para outro lado, pancadas na cabeça 
3. A vitória inacabada 

O diagnóstico da doença ;. 255 
1. Olhar para o mesmo de maneira diferente > 

SEGUNDA PARTE — DOENÇA 

Acordar no meio de máquinas e ficar agradecido 259 
1. A mão perde peso 

Um novo corpo regressa a uma nova casa 263 
1. Mudanças íntimas 
2. Dois novos inquilinos vêm para ajudar 
3. A harmonia não é possível, mas podemos tentár 
4. De sucessivas inundações discretas se afogará o'mundo1 

A existência de roubo, mas a ausência de ladrão ..... .: 273 
1. Alteração da visão e do objecto observado 

A importância dos nomes 277 
1. Apagando coisas que se podem apagar 

; 2. Finalmente, filho único ' 
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De que metal são feitas as mãos? 283 
1. Esquecimento de um nome 

Esconder o lixo da cidade . .' '. 287 
1. Há muito mais sons na terra do que os homens imaginam 
2. Por que falam entre si os homens do lixo? • • 

3. O presidente Kestner continuacompreensivò -

Uma tarefa nocturna : 295 
1. Que os sinos toquem com o movimento da minha mão •• -

Consultar o horário 299 
1. Perder o controlo ou criar úm mundo? 

Na estação dos comboios 303 
1. A constatação de que não recebemos o olhar dos outros 

da mesma forma que eles o emitem 
2. Da plataforma de embarque ao lugar na carruagem; 

ou dois tempos que nem sempre coincidem. 

O regresso ao túmulo do pai : 309 
1. Diálogo sem testemunhas. De que se terá falado? Quem falou? 
2. Pequenos movimentos que sé perdem numa pequena viagem 

Uma intimidade imprevista 315 
Í . J u l i a  

Mudanças significativas na casa 319 
1. O mundo não pára 

Avançar até ao fim 323 
1. A fechadura 

A compaixão é eterna . . . 327 
1. A esmola não 

Não esquecer o que não pode ser esquecido . 329 
1. Aprender a ler 

O centro desloca-se 333 
1. Até o surdo-mudo quer participar 

2. Brincadeiras que se podem fazer com quem perdeu a razão 
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Uma surpresa atrás das costas 339 
1. Esticar e alongar 

Ultimo exame 341 
1. Procurar coisas grandes 

2. O martelinho de criança 

3. O peso que a mão suporta (perguntas difíceis) 

TERCEIRA PARTE — MORTE 

O suicídio prepara-se 351 
1. Tal pai tal filho 
2. Se não sou eu, és tu 

Julia passeia pela cidade 355 
1. O que estará a acontecer na casa de Buchmann? 

2. Terá já acontecido algo? 
3. A importância de um dedo 

Última tentativa para a Palavra ser ouvida 365 
1. Solidez e resistência 
2. Por favor, avance 
3. De um lado perde-se, do outro ganha-se 

Epílogo 373 

1. A luz 
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