


Quando esta história começa, Bjørn Hansen acaba de fazer  
cinquenta anos e encontra-se na estação ferroviária de 
Kongsberg à espera de alguém. Há quatro anos que ele puse-
ra fim à relação com Turid Lammers, com quem vivera du-
rante catorze anos, desde o preciso instante em que chegara 
a Kongsberg, cidade que, antes disso, mal existia no mapa 
para si. Agora vive num apartamento moderno no cen- 
tro de Kongsberg, a um passo da estação. Ao chegar  
a Kongsberg há dezoito anos, trazia consigo poucos bens 
pessoais, somente roupas e sapatos e muitas caixas de li-
vros. Quando saiu da casa dos Lammers, também só levou 
com ele objectos pessoais, nomeadamente roupas e sapatos, 
além de caixas e mais caixas de livros. Era a sua baga-
gem. Dostoiévski. Púchkin. Thomas Mann. Céline. Borges. 
Tom Kristensen. Márquez. Proust. Singer. Heinrich Heine.  
Malraux, Kafka, Kundera, Freud, Kierkegaard, Sartre, Camus,  
Butor.

Durante os quatro anos decorridos desde a separação de 
Turid Lammers, quando pensava nela, sentia alívio por tudo 
pertencer ao passado. Ao mesmo tempo, era com um as-
sombro raiando a mágoa que constatava que já não estava 
em condições de entender ou de reviver a razão pela qual 
sentira aquele fascínio por ela. Não havia a menor dúvida 
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de que o sentira. Caso contrário, porque teria abandonado  
o seu casamento com Tina Korpi, deixando-a a ela e ao fi-
lho que tinham em comum, para ir atrás de Turid Lammers 
até Kongsberg, acalentando a secreta esperança de que ela 
o quisesse? Fora por causa de Turid Lammers que ele tinha 
ido parar a Kongsberg. Sem ela, ou sem o encanto que nela 
descobrira e que, entretanto, se dissipara, ele nunca teria 
ido lá parar. Nunca. Tudo na sua vida seria diferente. Nunca 
se teria lembrado de concorrer para o cargo de tesoureiro 
da cidade de Kongsberg. Na verdade, nunca teria concorrido  
a um cargo de tesoureiro de todo, e provavelmente teria 
continuado no ministério, onde teria feito uma carrei-
ra aceitável, sendo provavelmente hoje chefe de secção, ou 
teria sido transferido para um alto cargo na companhia na-
cional de telecomunicações, na estação ferroviária ou coisa 
parecida. Mas nunca tesoureiro. Nunca em Kongsberg.

Inquietava-o que não estivesse em condições de revi-
ver a fascinação que sentira por Turid Lammers quando  
a conheceu. Uma mulher nervosa, magrinha, assim a relem-
brava. Quando a conheceu, ela acabara de voltar de França, 
onde tinha vivido sete anos, e deixava um casamento fra-
cassado para trás. Já estabelecida em Oslo, arranjou logo 
um amante. O amante era ele. O que o teria prendido na 
sua teia? A fascinação pelo efeito que os nervos de uma 
mulher provocam naquilo que a rodeia? Os vaivéns inquie-
tos da sua mente? Passados seis meses, o pai dela morreu 
e ela voltou para a cidade provinciana de onde provinha, 
Kongsberg; mudou-se para um velho casarão, passou  
a gerir uma loja de flores juntamente com a irmã mais velha e 
começou a trabalhar como professora no liceu de Kongsberg,  
onde dava aulas de Francês, Inglês e Teatro.
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O pai morreu em Setembro. Ela voltou para casa, para  
o enterro, para as partilhas, e regressou a Oslo uma semana 
depois. Viveu a sua vida de antes durante um mês. Então, 
de repente, decidiu voltar para Kongsberg. Partilhou-o com  
o amante numa quarta-feira ao final da tarde, e no domin-
go já tinha desaparecido. Quando lhe disse que se ia mudar, 
ele primeiro sentiu alívio. Finalmente podia restabelecer  
a normalidade na sua vida. Era casado com Tina Korpi e ti-
nham um filho de dois anos. Ele não tinha falado de Turid 
a Tina; era uma aventura erótica secreta. Na realidade, até 
dava jeito que ela se fosse embora para Kongsberg e saísse 
da sua vida, deixando-lhe apenas na consciência a memória 
de uns instantes de felicidade roubada.

No entanto, não conseguia deixar de pensar que não  
a podia decepcionar. Tinha de ir para Kongsberg com ela, 
caso contrário cometeria um erro do qual se arrependeria 
para o resto da vida. A certeza nítida do arrependimento 
futuro impedia-o de voltar para Tina e para o filho e con-
tinuar como antes, mas agora sem uma amante. Por essa 
razão, revelou o segredo à mulher e abdicou do casamento.

Ao alívio que inicialmente sentiu quando Turid lhe dis-
sera que queria voltar para a sua cidade de modo definitivo, 
juntou-se a certeza de que isso não podia durar. Já então 
vira nitidamente o que catorze anos mais tarde faria com 
que a abandonasse. Ele não tinha qualquer ilusão, ela não  
o faria feliz. Mas quando tomou consciência de que ela 
realmente tinha partido, sentiu tanto a sua falta que foi as-
solado por uma autêntica necessidade moral de estar ao lado 
dessa mulher que constantemente emitia sinais nervosos ao 
mundo inteiro, que nunca estava em paz, que estava cheia 
de ideias, permanentemente, a todas as horas do dia.
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É possível que tenha dito a Tina que encontrara o amor  
e que não lhe podia falhar. Provavelmente ter-lho-á dito. 
Incomodava-o que não se lembrasse de nada relativo à Turid  
Lammers dessa altura, nada que legitimasse tais palavras. 
Além de um par de episódios insignificantes, por exemplo, 
quando Turid e ele passeavam de braço dado pelo passeio. 
Naquele momento, Turid viu uma casca de banana, mesmo 
à sua frente no passeio. Baixou-se e, sem lhe soltar o braço, 
apanhou a casca. Depois atirou a casca para a estrada e 
disse alegremente: «Oxalá os carros derrapem nela.» Nessa  
altura, ou mais tarde, ele pensou: Meu Deus! Esta é a sua 
maneira de resolver os problemas. Ele era funcionário de 
um ministério desde que se licenciara em Economia seis 
anos atrás e tinha ascendido a chefe de gabinete com apenas 
trinta e dois anos. A sua amante também tinha trinta e dois 
anos e era professora. E apanhava uma casca de banana do 
passeio e voltava a atirá-la. Aos carros. Que tolice! Ele deve 
ter-se sentido fascinado. Mas também preocupado, pelo me-
nos com uma eventual convivência com ela (mas isso deve 
ter sido mais tarde). Foram episódios como aquele que o fi-
zeram dizer a Tina que tinha encontrado o amor e que não 
lhe podia falhar? A alternativa teria sido dizer que tivera 
uma aventura e que não podia renunciar a ela. No entanto, 
não podia ter dito isso, apesar de ser uma expressão exacta 
da razão pela qual Bjørn Hansen, um rapaz pobre de uma 
cidade costeira norueguesa, um jovem e bem-sucedido fun-
cionário público de um dos nossos ministérios, tinha deixa-
do a mulher e o filho de dois anos para ir para Kongsberg 
ao encontro de um futuro incerto. Era a aventura que se 
tinha apoderado de si, invadindo-o com tal intensidade que 
mal conseguia respirar, não o amor por Turid Lammers. Era  
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o fascínio de tudo aquilo. No mais profundo de si, Bjørn 
Hansen sabia que a felicidade fugaz era a mais deseja-
da neste mundo e agora estava a vivê-la, ao visitar Turid  
Lammers em segredo no seu pequeno apartamento no bair-
ro de St. Hanshaugen, em Oslo. Jamais tinha vivido com 
tanta intensidade, porque sabia que se encontrava num es-
paço no qual não iria permanecer por muito tempo. Era um 
jogo de alto risco. Amor roubado. Dado que Turid Lammers 
era o objecto de toda essa felicidade furtada, acabou por 
dizer a si próprio que era ao amor por ela que ele não podia 
falhar. Mas não era verdade. Turid Lammers não exis-
tia para lá da aventura, do aparato da relação. A sua ex-
pressão, os olhares, os gestos, que chegavam a produzir-lhe 
calafrios, os pulsos finíssimos, tanta beleza afrancesada  
naquele seu encanto, a maneira de andar — tudo adquiria 
o brilho da solenidade da relação. Ele sabia isso. Para di-
zer a verdade, ele tinha pleno conhecimento disso. Jogara  
o jogo e cultivara aqueles momentos roubados, consciente-
mente. Devia ter dito à mulher: «É impossível saber se isto 
é amor verdadeiro, porque mal a conheço. Só a conheço em 
situações em que ela é objecto da minha fascinação. Mas 
essas situações cumprem com muitos dos meus desejos mais 
recônditos, inclusive com expectativas que tenho perante  
a vida, e agora que a Turid Lammers abandonou essas si-
tuações, desaparecendo delas, vou ter de ir atrás dela para 
a tentar encontrar.»

A única coisa de que se arrependia nessa separação foi 
não ter dito sem rodeios à mulher o que se estava a passar. 
À parte disso, aceitava que tudo tivesse sido como foi. De-
zoito anos mais tarde, continuava a reconhecer que tinha 
sido correcto da parte dele abandonar uma esposa que não 
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desconfiava de nada e o seu pequeno filho que dormia no 
quarto ao lado. Tudo para procurar aquela que representava 
a aventura para si, mesmo sabendo que a aventura tinha 
terminado, pois acabara de abandonar o seu casamento ao 
ir atrás de Turid Lammers. Não tinha esperança nenhuma 
de ressuscitar o que existira, mas queria conservar as remi-
niscências, ou seja, ela, e respirar no mesmo espaço que ela. 
Não a podia defraudar. Tinha encontrado na infidelidade 
consciente uma intensidade e emoção que de outra forma só 
podia contemplar fascinado, mas sem compreender plena-
mente, na arte e na literatura.

Por isso, partiu. Depois de contar a Tina Korpi que era 
prisioneiro do amor e que devia seguir a sua voz. Tina Korpi 
parecia estar em estado de choque. Atordoada, por assim 
dizer, manteve-se sentada numa cadeira a olhar para ele 
enquanto repetia uma e outra vez: «Então era isso, eu devia 
ter percebido.» Ele tinha receado cenas tormentosas e que 
começassem a gritar alto um ao outro e assim acordassem  
o filho que se encontrava no quarto ao lado, tendo de ir 
consolá-lo, talvez até de lhe pegar ao colo. Mas não foi 
assim. Bjørn Hansen reuniu alguns objectos pessoais, que 
levou em várias idas para o carro, enquanto ela continuava 
paralisada na cadeira, e repetia cada vez que ele voltava: 
«Então era isso.» Quando por fim já não tinha nada para 
levar para o carro, foi-se embora.

Conduziu até à cidade de Drammen, debaixo da luz la-
ranja dos candeeiros da E18, atravessou a cidade pela mar-
gem leste do rio Drammen, e, sem sair da margem leste, 
subiu em direcção a Hokksund. Em Hokksund, a estrada 
bifurcava e uma das ruas atravessava o rio em direcção  
a Kongsberg, Notodden, Numedal, Øvre Telemark, e era essa 
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que ia seguir. Porém, primeiro parou em Eikerstua, um café 
à beira da estrada mesmo antes da bifurcação, e entrou. 
Era tarde, mas ainda havia pessoas no estabelecimento  
a saborear almôndegas com pão e a beber café; alguns con-
dutores como ele próprio, ou camionistas, cujos grandes 
e pesados camiões estavam estacionados ao lado do café. 
Bjørn Hansen foi direito à cabina telefónica e marcou o nú-
mero de Turid Lammers. Notou, ao inserir as moedas, que 
estava muito nervoso, porque não a tinha avisado de an-
temão de que estava a caminho. («Não quero ser a amante 
de um homem casado», dissera Turid Lammers quando se 
mudara para Kongsberg, num tom de voz completamente 
neutro, e que de modo nenhum lhe tinha dado motivo para 
acreditar que ela desejava que ele contribuísse para que as-
sim não fosse.) Ouviu-lhe a voz no preciso momento que 
ouviu as moedas a caírem dentro do aparelho, indicando 
que podia falar e que ela o podia ouvir. Contou o que tinha 
acontecido e que se encontrava num café de beira de estra-
da a vinte quilómetros a norte de Drammen, perto da saída 
para Kongsberg. Perguntou se podia ir ter a sua casa e ela 
respondeu que sim.

Entrou novamente no carro e conduziu em direcção  
a Kongsberg. De repente, viu-se embrenhado no centro do 
país, essa Noruega inóspita, arborizada, longínqua e (ex-
cepto para os que ali habitavam) solitária, embora se en-
contrasse apenas a setenta quilómetros da capital do país. 
Era pleno Inverno e nevava sem parar. A faixa era estreita, 
mesmo sendo uma estrada nacional, estava escorregadia  
e tinha muitas curvas. As pilhas de neve eram altas, frias e 
compactas. Campos planos, enterrados na escuridão bran-
ca, ravinas e aluimentos. Quintas dispersas. Florestas de 
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abetos. Uma luz solitária na noite, na parede de um chalé 
moderno, de um só andar, construído no meio do nada e 
cercado de remoinhos brancos de neve. Lagos congelados. 
Rios bloqueados pelo gelo. Árvores desalinhadas. Dentes de 
gelo suspensos das rochas que se lançavam sobre a estrada 
e eram iluminadas pelos faróis frontais do carro de Bjørn 
Hansen. A viagem demorou muito mais do que o previsto 
porque tinha de ir devagar ao longo daquela paisagem in-
vernosa na qual se submergia cada vez mais profundamen-
te pela estrada estreita, sinuosa e escorregadia; até que, de 
repente, numa descida íngreme, percebeu que se encontrava 
nos limites de uma cidade — pouco depois, saiu da estrada 
principal e entrou na iluminada cidade de Kongsberg.

Era tarde, no entanto, surpreendentemente, havia muitas 
pessoas na rua; a última sessão de cinema tinha acabado 
nesse instante; eram onze horas e dez minutos. Deu algumas 
voltas à toa à procura de uma paragem de táxis. Encontrou-
-a ao lado da estação ferroviária e estacionou. Dirigiu-se  
a um taxista sentado no carro à espera do próximo cliente. 
Leu-lhe a morada de Turid Lammers que levava escrita num 
papel, e o taxista deu-lhe indicações exaustivas de como 
conduzir até lá. Cinco minutos mais tarde, estacionou ao 
lado de uma casa grande, embora algo deteriorada e que, 
segundo a morada, era o lugar onde Turid Lammers vivia.

Ela não estava à sua espera à porta. Tocou à campainha 
e passou bastante tempo, achou ele, até que lhe abrisse. No 
entanto, mal abriu, pareceu contente por vê-lo. Tinha acen-
dido o lume na lareira. Recebeu-o com comida e bebida.  
Parecia estar calma e serena, muito mais serena do que es-
perava encontrá-la num casarão grande e cheio de correntes  
de ar como o que herdara.
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Morou durante catorze anos nessa velha casa. Como parcei-
ro de Turid Lammers. Continuava a morar em Kongsberg.  
Ao princípio viajava diariamente para Oslo, para o seu tra-
balho no ministério. Quem era Turid Lammers? Em Oslo 
fora uma mulher atraente entre a multidão da grande cida-
de, que ele conhecera por acaso e pela qual se enfeitiçara. 
Agora, ela estava de volta à sua cidade natal; até se tinha 
instalado na casa onde passara a sua infância, vivendo num 
ambiente que representava unicamente atributos acidentais 
(e encantadores) da sua personalidade desses tempos. Como 
seu amante em Oslo, tinha-se interessado mais pela parte 
afrancesada do seu passado; os sete anos em França que 
a tinham tornado mais sábia (supunha ele) e ao mesmo 
tempo tinham conferido aos seus movimentos essa graça 
ensaiada sem a qual (devido à aventura extraconjugal da 
qual obtinha o seu brilho) ele não podia viver. Sobretudo 
a forma como gesticulava. Aquela forma quase mediter-
rânica de usar as mãos como um acessório estético ao que 
a boca proferia tinha-o fascinado de modo quase infantil,  
tanto que mal ouvia o que ela dizia, tão cativado estava pela 
sua maneira de se expressar. Naquela altura, tinha conheci-
do apenas de passagem a sua parte provinciana, emoldurada 
pelo seu jeito exótico e sulista. A mulher francesa que falava 
da irmã insuportável em Kongsberg. Mas agora tudo isso se 
tinha tornado na realidade que Turid Lammers vivia e, por 
conseguinte, também ele. Em tempos idos, a família Lammers  
fora proprietária de metade de Kongsberg e arredores.  
Matas, terras, lojas, terrenos, fábricas de madeira, etc. Mas 
quando o pai dela morreu, só havia uma florista e uma 
bomba de gasolina, além da velha casa dos Lammers.  
A irmã ficou com a lucrativa bomba de gasolina, administrada  
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pelo marido, e a Turid, depois de muitos problemas, calhou-
-lhe a casa. A florista passou a ser das duas irmãs, a meias. 
Tudo isso levou a um conflito que ainda não terminara 
quando, passados catorze anos, Bjørn Hansen saiu da casa 
dos Lammers para ir viver por conta própria. No fundo,  
tratava-se de qual das duas representava a herança, o ape-
lido Lammers, do modo mais correcto.

Aparentemente, Turid Lammers era superior a isso — e 
o namorado, Bjørn Hansen, assim acreditara durante muito 
tempo. Era antiburguesa em todo o seu ser, desprezava as 
controvérsias por questões de dinheiro e também a forma 
como a irmã se apoderava de todos os bens existentes, como 
ela dizia com total sinceridade, e quando uma molheira com 
duzentos anos de antiguidade se lhe escapou das mãos e 
acabou despedaçada no chão com o molho a escorrer pelos 
pedaços de porcelana partidos, durante uma das festas que 
deram na casa dos Lammers, ela riu-se e os seus olhos quase  
brilhavam quando exclamou: «Este é um momento histó-
rico! Escorregaram-me duzentos anos das mãos e ficaram 
reduzidos a nada!» Os convidados aplaudiram, mas Bjørn 
Hansen sabia que a visão da molheira partida a atormen-
tava, porque, quando isso aconteceu, ele já vivia com ela, 
como marido, há dois anos.

Porém, vivia há pouco tempo com ela quando uma noi-
te, ao voltar de Oslo, do ministério, durante o jantar tardio, 
debruçada sobre o jornal Lågendalsposten, ela apontou para 
um anúncio. Bjørn Hansen considerava-se uma pessoa 
melancólica, introvertida e pouco espontânea. O anúncio  
era uma oferta de trabalho. O cargo de tesoureiro muni-
cipal em Kongsberg estava vago para candidatos quali-
ficados. Bjørn Hansen leu o anúncio e olhou para Turid  



ROMANCE 11, LIVRO 18  17

com um olhar interrogador. Haveria algo no teor do anún-
cio que teria suscitado o seu sentido de humor antiburocrá-
tico? Turid voltou a olhar para o anúncio e disse:

— For you, my dear. Tesoureiro, isto pode ter interesse 
para ti.

Bjørn Hansen olhou-a de novo. Riu.
— Sim, porque não?
Sim, porque não? Porque não havia de se candidatar 

ao trabalho de tesoureiro municipal em Kongsberg, já que 
vivia naquela cidade? Dito e feito. Bjørn Hansen candidatou- 
-se solenemente ao cargo de tesoureiro municipal em 
Kongsberg.

O que é um tesoureiro municipal? É um cobrador de im-
postos. É quem tem a responsabilidade de que os impostos 
e as taxas do Estado e do município sejam pagos atempada-
mente e, caso assim não seja, deve tomar medidas cautela-
res. Originariamente, ser tesoureiro municipal era um alto 
cargo oficial que incumbia ao alcavaleiro, que era um ho- 
mem do Rei. Mais tarde passou a ser desempenhado pelo 
tesoureiro. Era um funcionário municipal, no qual depo-
sitavam confiança e respeito, mas ocupava um cargo que 
surgira na sociedade urbana. Que o alcavaleiro, homem do 
Rei, fosse substituído por um funcionário municipal pode 
ser interpretado como uma expressão de que o Estado ti-
nha passado de ser um Estado de altos funcionários a ser 
um Estado fundamentado numa democracia local extensa.  
O tesoureiro de uma pequena cidade de província no século xx  
já não era um alto funcionário do Estado, mas alguém 
seleccionado através da rotina quotidiana da cidade no-
rueguesa onde desenvolvia a sua actividade; normalmente  
carecia de formação académica e era apenas um homem 
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com a escola comercial ou estudos secundários mercantis e 
que teria subido de escalão na Fazenda Pública.

Quando Bjørn Hansen entregou a sua candidatura, não  
se tratava, portanto, de um gesto amável para com a admi-
nistração em questão. Com a sua licenciatura e experiência 
administrativa, era, na verdade, excessivamente qualificado,  
e passaria à frente de dois funcionários com muitos anos de  
antiguidade que ultimamente se olhavam de soslaio porque  
ambos pensavam estar qualificados para chegarem ao topo 
da carreira. Bjørn Hansen roubou-lhes o cargo debaixo  
do nariz. Imediatamente se uniram contra ele, a partir do 
dia em que ele, o forasteiro que vivia com Turid Lammers 
na casa dos Lammers, um snobe de trinta e dois anos com 
demasiados estudos, um menino-bonito, inspeccionara pela 
primeira vez o seu escritório e os seus colaboradores.

Tinha-se mudado para Kongsberg. Agora, por capricho, 
tinha-se candidatado ao cargo de tesoureiro da cidade, e fora 
aceite. No entanto, pouco lhe importava. Por que raio ia ele 
ser tesoureiro municipal? Porquê cobrador? Fora realmente 
um capricho, pensou surpreendido. Mas Turid passeava-se 
pelas salas da casa a cantar: «O meu marido é cobrador.  
O meu marido é cobrador. Vivo com o tesoureiro municipal.»

Bjørn Hansen olhava-a com admiração. Tinha de se rir.
Havia algo de afoito na boa disposição de Turid Lammers 

que o fascinava. Embora incitado por ela, encarava os seus 
afazeres diários com um encolher de ombros. Pensaria ele 
que esse trabalho era uma estagnação em termos profissio-
nais? Bom, sabia que era, mas encolhia os ombros. Era mais 
importante conseguir um trabalho em Kongsberg, porque 
começara a cansar-se de tanta viagem para ir trabalhar 
(também desgastava a relação). Não se teria importado de  
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continuar no ministério, desde que não morasse em Kongsberg.  
Nesse momento, morava em Kongsberg. Era um facto.

Bjørn Hansen crescera numa cidade ao lado do fiorde de 
Oslo como filho de pais sem recursos. Era um miúdo pobre. 
No entanto, achou natural cursar o ensino secundário, por-
que tinha boa cabeça. Aos dezanove anos fez o exame final 
e, após dezasseis meses de serviço militar, teve de decidir  
o que queria fazer na vida. Bjørn Hansen decidiu que queria 
ir estudar para Oslo. Na verdade, interessava-se mais por 
Arte e Literatura, Filosofia e o sentido da vida, mas esco-
lhera estudar Economia. Isto porque sempre tivera jeito para 
os números e a matemática, mas também porque algo lhe 
dizia que tinha de subir na vida para não acabar na mes-
ma pobreza que os pais. Queria afastar-se a qualquer custo 
da vida dura e, embora a Arte e a Literatura, a Filosofia e  
o sentido da vida não se lhe afigurassem como uma vida 
dura, na verdade, eram um luxo. Para ele, Arte e Literatu-
ra não eram estudos, eram interesses que se podia cultivar 
no tempo livre. Com um sentido comum próprio do povo, 
considerava que não constituíam um meio adequado para 
conseguir um bom cargo como outras licenciaturas. Daí 
a Economia. Mas havia dois modos de estudar Economia: 
podia estudar Gestão de Empresas (em Bergen) ou podia 
estudar Economia (em Oslo). Bjørn Hansen optou pela 
segunda. O curso de Gestão de Empresas levá-lo-ia ao 
sector privado, a uma selva certamente apaixonante, mas 
tão alheia à essência de Bjørn Hansen, às suas ética e in-
teligência social, que nem se punha em questão. Devido 
a uma espécie de consciência social, escolheu Economia 
na universidade e, por conseguinte, também um modo de 
vida cimentado na administração pública. Como se pode 
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ver, escolheu ser um servidor do Estado, à falta de outras 
alternativas.

Quando conheceu Turid Lammers estava empregado no 
ministério há seis anos (durante os dezoito anos já decorri-
dos desde a sua chegada a Kongsberg, Bjørn Hansen dizia 
sempre: «Fui funcionário do ministério», sem nunca espe-
cificar que ministério) e se alguém lhe perguntava em que 
ministério, ele respondia: «Um ministério, já não me lembro 
de qual», e nem mais um pio, embora todos soubessem que 
estava a mentir e que estivera quase a ser promovido. Ele 
não teria tido nada contra isso, considerava perfeitamente 
natural ascender, até teria gostado de ter chegado a chefe de 
serviço ou director-geral; sentia-se à vontade no ministério, 
achava interessante fazer estimativas orçamentais e não ig-
norava que as estimativas orçamentais que elaborava teriam 
uma repercussão prática na vida de milhares de noruegue-
ses; um pensamento que de forma alguma poderia levar 
alguém a desinteressar-se pelo trabalho. Bjørn Hansen  
fazia um trabalho com sentido e teria gostado de continuar 
a desempenhá-lo. Mas quando uma Turid risonha o ins-
tou a candidatar-se ao cargo de tesoureiro municipal em 
Kongsberg, não lhe custou nada dizer adeus à carreira no 
ministério e nunca sentiu a falta dela ao longo dos dezoito 
anos decorridos desde então.

Ter-se-ia convertido em tesoureiro municipal por causa 
de Turid? Seguramente não se teria transformado em te-
soureiro municipal sem o seu incentivo. Sem a sua hilari-
dade ao pensar que o companheiro dela ia ser o tesoureiro  
da cidade. Era uma loucura, os olhos de Turid brilhavam,  
e ele pensou: Vamos a isto! Sim, vou fazê-lo! E nesse instante 
sentiu uma satisfação louca pelo que ia fazer. Foi a ruptura  
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definitiva com tudo o que fora — o nó com Turid Lammers. 
Com aquela cidade. Com a relação deles no imenso e deca-
dente casarão dos Lammers. Com a aventura que adquiri-
ra inúmeros laivos absurdos e que continuava a fasciná-lo 
tanto quanto antes.

Para espanto de Turid (e, na realidade, também para seu 
próprio espanto), metera mãos à obra desde o primeiro ins-
tante com grande seriedade, quase paixão. Em parte, porque 
sentia, desde o princípio, uma resistência por parte dos dois 
colegas aos quais arrebatara o lugar. A bem da verdade,  
sabia que se tinha portado como um canalha com eles. Na 
realidade, o cargo pertencia-lhes; eles os dois deveriam  
ter competido pela posição, e quem perdesse albergaria para 
sempre rancor contra o outro, opondo-se-lhe intensamente 
em silêncio, mas com toda a maldade, em vez de, como ago-
ra, se terem unido como amigos (com o tempo chegariam 
inclusive a ser íntimos) contra ele, o novo tesoureiro mu-
nicipal, com toda a maldade. Assim sendo, ele, que entrara 
direitinho para o cargo de chefe (tinha dezasseis subor-
dinados), encontrou matéria para se robustecer. Intrigas e 
perfídias. É indescritível a quantidade de maldades que um 
empregado de cinquenta anos da Fazenda Pública é capaz 
de inventar por se considerar vítima de uma jogada que  
o impediu de progredir até ao seu auge natural como tesou-
reiro municipal. E quando havia, como neste caso, dois ele-
mentos em igualdade de condições, o ambiente na Fazenda 
Pública era algumas vezes mais do que tenso. Não havia pó 
pelos cantos, como as pessoas costumam pensar acerca dos 
sítios onde trabalham diariamente funcionários aborrecidos 
e burocráticos; não, não, ali havia um brilho putrefacto. No 
entanto, esse ambiente enrijeceu-o, tornou-o mais maduro, 
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se não como pessoa, pelo menos como tesoureiro municipal, 
e nesse caso era o que importava.

Mas havia outra razão pela qual Bjørn Hansen, desde  
o primeiro dia, se entregara ao cargo de tesoureiro munici-
pal de Kongsberg com uma seriedade quase fervorosa: esse 
era o seu trabalho. Candidatara-se a um cargo e fora admiti-
do. Não era a sua missão nesta vida, mas era o seu trabalho. 
Na opinião de Bjørn Hansen, o trabalho era um mal ne-
cessário. Como já sabemos, escolheu os seus estudos com  
a finalidade de se habilitar para um mal necessário. Findo  
o trabalho, podia dedicar-se ao verdadeiro conteúdo da vida,  
que para Bjørn Hansen, evidentemente, era uma mulher. 
Era viver com uma mulher, Turid Lammers. Mas antes dis-
so, é dever de cada um fazer parte do esforço comum que  
o trabalho constitui, para fazer a maquinaria rodar; simples-
mente contribuir para que a sociedade funcione, para que 
haja bifes no talho, escolas para as crianças e os jovens, rou-
pas para vestir, interruptores eléctricos no corredor, água na 
torneira, rádio, para alguns falarem, para outros fabricarem, 
para outros ainda transportarem à loja que alguém se deu 
ao trabalho de abrir e, quando o rádio se avaria há alguém 
encarregado de o arranjar. E assim funciona a engrenagem; 
quando a neve cai abundantemente sobre Kongsberg, lá estão 
os tractores para engolir os altos montículos de neve e assim 
dar lugar à neve nova que se acumula nas bermas, para que 
a engrenagem continue a rodar. No meio disto tudo, Bjørn 
Hansen assumira o controlo da repartição dedicada a arreca-
dar os recursos do município e do Estado. Tinha-se converti-
do no cobrador implacável dessa cidade de província.

Kongsberg fica situada no centro da Noruega, junto ao 
rio Lågen que serpenteia pela cidade dividindo a Kongsberg 




