
 

Dois Contos Gaúchos 

 

A alguns soará repetitivo dizer que Jorge Luis Borges é o maior escritor das Américas. 

Possivelmente sem nem mesmo saber, ou talvez o soubesse até excessivamente, 

Borges empenhou-se por mais de sessenta anos na minuciosa lida de remodelar a 

prosa em língua espanhola. Nunca escreveu um romance, não cansaria sua pena em 

uma história de quatrocentas páginas. Reproduzo aqui dois contos de Borges.  Um 

deles, A Intrusa, tem múltiplas faces, o que sempre leva a diferentes interpretações. 

Dois ingredientes culturais são juntados na breve história. Um, a sangrenta história dos 

nórdicos, que a Borges serviu de infindável inspiração. Dois desses exaltados filhos de 

vikings protagonizam o drama; dois irmãos sem parentes nem história, cuja solidão é 

também a base de uma amizade que nada parecia capaz de abalar, até que aparece a 

prostituta Juliana Burgos e ganha a paixão de ambos. O outro, a dura cultura da 

periferia portenha, também muito presente na obra de Borges. Principalmente nas 

cidades ao sul da metrópole, florescera o gaúcho suburbano, com seu machismo, seus 

punhais e o apego ao mate e ao álcool. Nos armazéns e albergues, homens ouviam 

incansavelmente alguma repetitiva guitarra, em volta de mesas com garrafas de 

aguardente. Aos sábados, em pátios e galpões, dançava-se a milonga. A música e a 

dança tornaram-se cada vez mais sensuais, até originar o tango. Borges referia-se a 

esses suburbanos como “a gente do sul”, às vezes como “os ribeirinhos”, e sobre eles 

criou uma mitologia cheia de culto e também de preconceito. Sua mais perfeita 

caracterização dos ribeirinhos aparece em “O Homem da Esquina Rosada”, seu conto 

mais popular, embora talvez não fique entre os melhores.  

A obra prima A Intrusa levou a um filme que talvez não lhe tenha feito justiça. Não 

poucos críticos viram em A Intrusa uma história de homossexualidade. Suspeito que 

para isso tenha contribuído a epígrafe “2 Reis 1, 26”, fascículo bíblico onde se se lê a 

elegia de David a Jônatas: 

“Por ti me encho de mágoa, meu irmão Jônatas, o mais gentil, e o mais amável sobre 

as mais amáveis das mulheres”.  

Mas as citações bíblicas de Borges são cheias de enigmas. Neste caso, ele pode muito 

bem querer remeter o leitor a outra cultura na qual a mulher não passa de “uma 

coisa”. O mesmo David do mencionado fascículo compra de Saul sua esposa Mical por 

cem prepúcios de filisteus.  

 



 No outro conto, A Trama, Borges leva ao limite sua arte de ourives da prosa ao narrar 

duas tragédias espelhadas em dois curtos parágrafos.  

Ao copiar os dois contos para colocar nesse post, vi-me diante de um problema. Em 

1999, a Editora Globo publicou as Obras Completas de Borges, e as traduções que 

contratou são verdadeiramente admiráveis. Mas notei que a obra vem com 

intimidantes advertências a violações dos direitos autorais. No expediente de usar 

traduções de domínio público que se acham na Internet, frustrou-me a verificação de 

que nenhuma delas me pareceu satisfatória. Recorri então aos originais “Obras 

Completas” publicados em 1996 pela Emecé Editores, Buenos Aires, no intuito de 

traduzir os contos, e deparo-me com intimidantes advertências a violações dos direitos 

autorais; na verdade idênticas às da Editora Globo. Após alguma relutância, segui 

adiante. Por um lado, a nova advertência vem de mais longe, o que arrefece o temor. 

Por outro lado, os direitos autorais da obra original pertencem a María Kodama, 

secretária e finalmente amante de Borges, que costuma ser condescendente com os 

admiradores do seu grande ídolo. 

 

 

A Intrusa 

2 Reis 1, 26. 

Jorge Luis Borges 

 

Dizem, o que é improvável, que a história foi narrada por Eduardo, o mais novo dos 

Nelson, no velório de Cristiano, o mais velho, que morreu de morte natural, pelos idos de mil 

oitocentos e noventa e tantos, no município de Morón. O certo é que alguém a ouviu de 

alguém, nessa longa noite perdida, entre um mate e outro, e a repetiu a Santiago Dabove, de 

quem a ouvi. Anos depois, tornaram a me contá-la em Turdera, onde ela havia acontecido. A 

segunda versão, um tanto mais detalhada, confirma em suma a de Santiago, com as pequenas 

variações e divergências típicas do caso. Escrevo-a agora porque nela se registra, se não me 

engano, um breve e trágico reflexo da índole dos antigos suburbanos. O farei com probidade, 

mas já prevejo que cederei à tentação literária de acentuar ou agregar algum detalhe. 

 Em Turdera os chamavam os Nilsen. O Pároco me disse que seu antecessor se 

recordava, não sem surpresa, de ter visto na casa dessa gente uma bíblia gasta de capa negra, 

com caracteres góticos, e que nas páginas finais vislumbrou nomes e datas manuscritos. Era o 

único livro da casa.  A azarada crônica dos Nilsen, perdida como tudo se perderá. O casarão, 

que já não existe, era de tijolo sem reboco. Do saguão se avistava um pátio de ladrilhos 

coloridos e outro de terra. Poucos, ademais, entraram ali; os Nilsen defendiam a sua solidão. 

Nos quartos desmazelados dormiam em catres. Seus luxos eram o cavalo, os arreios, a adaga 

de lâmina curta, os atavios espalhafatosos dos sábados e o álcool arreliento. Sei que eram 



altos, de cabelos avermelhados.  Dinamarca ou Irlanda, das quais nunca ouviriam falar, corria 

no sangue desses dois crioulos. O bairro temia os Vermelhos; não é impossível que devessem 

alguma morte. Ombro a ombro, lutaram uma vez com a polícia. Diz-se que o mais novo teve 

uma luta com Juan Iberra em que não levou a pior, o que, segundo os entendidos, não é 

pouco. Foram tropeiros, rebocadores, ladrões de gado, e vez ou outra, trapaceiros. Tinham 

fama de avaros, salvo quando a bebida e o jogo os tornavam generosos. De seus parentes 

nada se sabe nem de onde vieram. Tinham uma carroça e uma junta de bois. 

 Fisicamente, diferiam do compadrio que deu o apelido de foragido à Costa Brava. Isto, 

e o que ignoramos, ajuda a entender o quanto foram unidos. Malquerer-se com um era ganhar 

dois inimigos.  

Os Nilsen eram mulherengos, mas seus episódios amorosos até então tinham sido de 

saguão ou de casas de má fama. Não faltaram, pois, comentários quando Cristiano trouxe para 

viver com ele Juliana Burgos. É verdade que assim ganhava uma criada, mas não é menos certo 

que a cumulou de horríveis bugigangas e que a exibia nas festas. Nas pobres festas de cortiço, 

onde o requebro e os meneios eram proibidos e ainda se dançava com muita luz. Juliana era 

de pele morena e olhos rasgados; bastava que alguém a olhasse para que ela sorrisse. Em um 

bairro modesto, onde o trabalho e o descuido gastam as mulheres, não era mal aparecida.  

 A princípio Eduardo os acompanhava. Depois empreendeu uma viagem a Arrecifes, 

não sei por que negócio; na sua volta levou para casa uma moça que encontrou pelo caminho, 

e em poucos dias a deixou. Tornou-se mais grosseiro; embriagava-se sozinho no armazém e 

não se dava com ninguém. Estava apaixonado pela mulher de Cristiano. O bairro, que talvez o 

tenha sabido antes dele, previu com pérfida alegria a rivalidade latente entre os dois irmãos. 

 Uma noite, ao voltar tarde da esquina, Eduardo viu o cavalo escuro de Cristiano 

amarrado ao palanque. No pátio, o mais velho estava esperando-o com seus melhores atavios. 

A mulher ia e vinha com o mate na mão. Cristiano dirigiu-se a Eduardo:  

 – Vou a uma farra nos Farias. Aqui tens Juliana; se a queres, use-a. 

 O tom era entre mandão e cordial. Eduardo permaneceu um tempo olhando-o; não 

sabia o que fazer. Cristiano levantou-se, despediu-se de Eduardo, mas não de Juliana, que era 

uma coisa, montou o cavalo e partiu em trote, sem pressa. 

 Desde aquela noite a compartilharam.  Ninguém saberá os pormenores da sórdida 

união, que ultrajava a decência do subúrbio. O arranjo funcionou bem por umas semanas, mas 

não tinha como durar. Entre eles, os irmãos não pronunciavam o nome de Juliana, nem sequer 

para chamá-la. Mas procuravam, e achavam, razões para não entrar em acordo. Discutiam a 

venda de uns couros, mas o que discutiam era outra coisa. Cristiano levantava a voz e Eduardo 

se calava. Sem que o soubessem, estavam enciumados. No duro subúrbio, um homem não 

admitia, sequer a si mesmo, que uma mulher pudesse interessá-lo além do desejo e da posse, 

mas os dois estavam apaixonados. Isso, de algum modo, os humilhava. 

 Uma tarde, na praça de Lomas Eduardo cruzou por Juan Iberra, que o felicitou pelo 

primor do que havia se arranjado. Foi então, creio, que Eduardo o insultou. Ninguém, diante 

dele, iria fazer gracejos sobre Cristiano. 

 A mulher atendia aos dois com submissão animal; mas não conseguia ocultar alguma 

preferência pelo mais novo, que se não havia recusado a participação, não a havia arranjado. 

 Um dia, mandaram que Juliana colocasse duas cadeiras no primeiro pátio e não 

aparecesse por ali, pois precisavam conversar. Ela esperava  um diálogo longo e deitou-se para 

dormir a sesta, mas logo a acordaram. Fizeram-na encher uma sacola com tudo o que tinha, 



sem esquecer o rosário e a cruzinha que sua mãe lhe havia deixado.  Sem lhe explicarem nada, 

colocaram-na na carroça e empreenderam uma viagem silenciosa e tediosa.  Havia chovido; os 

caminhos estavam muito pesados e seriam umas cinco da manhã quando chegaram a Morón.  

Ali a venderam à dona do prostíbulo. O trato já estava feito; Cristiano recebeu a soma e depois 

a dividiu com o outro.  

 Em Turdera, os Nilsen, perdidos até então na teia (que também era uma rotina) 

daquele monstruoso amor, quiseram retomar sua antiga vida de homens entre homens. 

Voltaram às trucadas, às rinhas, às farras ocasionais. Possivelmente, alguma vez, acreditaram-

se salvos, mas costumavam incorrer, cada um por seu lado, em injustificadas ou 

excessivamente justificadas ausências. Pouco antes do fim de ano o mais novo disse que tinha 

algo a fazer na Capital. Cristiano foi para Morón. No palanque da casa que sabemos 

reconheceu o oveiro de Eduardo. Entrou; dentro, estava o outro esperando a sua vez. Parece 

que Cristiano lhe disse: 

 –Se continuarmos assim, vamos cansar os cavalos. Melhor que a tenhamos à mão. 

 Falou com a patroa, tirou umas moedas do cinturão e levaram-na. Juliana ia com 

Cristiano; Eduardo esporeou o oveiro para não vê-los.  

 Voltaram ao que já foi contado. A infame solução havia fracassado; os dois haviam 

cedido à tentação de trapacear. Cain andava por ali, mas o carinho entre os dois irmãos era 

muito grande – quem sabe que rigores e perigos haviam compartilhado! – e preferiam 

descarregar sua exasperação sobre alheios. Sobre um desconhecido, sobre cachorros, sobre 

Juliana, que havia trazido a discórdia.  

 O mês de março estava findando e o calor não cessava. Um domingo (nos domingos a 

gente costuma recolher-se cedo), Eduardo, que retornava do armazém, viu que Cristiano 

cangava os bois. Cristiano lhe disse: 

 – Venha, temos de deixar uns couros na loja do Pardo. Já os carreguei; aproveitemos a 

fresca.  

 A loja do Pardo ficava, creio, mais ao sul; tomaram o caminho das tropas; depois, um 

desvio. O campo ia crescendo com a noite. 

 Margearam um pântano. Cristiano descartou o cigarro que havia acendido e disse sem 

pressa: 

 – Ao trabalho, irmão. Depois nos ajudarão os carcarás. Hoje a matei. Que fique aqui 

com seus enfeites. Não causará mais danos.  

Abraçaram-se, quase chorando. Agora os atava outro vínculo: a mulher tristemente 

sacrificada e a obrigação de esquecê-la.  

 

 

 

 

 

 

 



 

A Trama 

Jorge Luis Borges 

 

Para que seu horror seja perfeito, César, acossado ao pé de uma estátua pelos 

impacientes punhais de seus amigos, reconhece entre os rostos e os aços o de Marco 

Júnio Bruto, seu protegido, talvez seu filho, e já não se defende, exclamando: “Até tu, 

meu filho!”. Shakespeare e Quevedo colheram o patético grito. 

Ao destino agradam as repetições, as variantes, as simetrias; dezenove séculos 

depois, no sul da província de Buenos Aires, um gaúcho é agredido por outros gaúchos 

e, ao cair reconhece um afilhado seu e lhe diz com mansa reprovação e lenta surpresa 

(estas palavras devem ser ouvidas, não lidas): “Bah. tchê!“. Matam-no e ele não sabe 

que morre para que se repita uma cena. 

 


