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“Me dá uma moeda de cobre que te conto uma 
his tória de ouro.”
Pregão dos contadores de histórias da Roma antiga,

 segundo Plínio.

“Nossa era é essencialmente trágica, por isso nos recu‑
samos a aceitá‑la tragicamente. O cataclismo aconteceu, 
estamos entre ruínas, começamos a construir novos pe‑
quenos habitats, para ter novas pequenas esperanças. 
É um trabalho bem difícil: agora não existe nenhuma 
estrada tranquila para o futuro; mas damos a volta, ou 
passamos por cima dos obstáculos. Temos de viver, ape‑
sar dos muitos céus que desabaram.”

D. H. Lawrence, O amante de lady Chatterley

“La vie a beaucoup plus d’imagination que nous.”
François Truffaut
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1

No dia da posse do novo presidente, quando nos preocu-
pávamos que ele pudesse ser assassinado ao desfilar de mãos da-
das com sua esposa excepcional por entre os vivas da multidão, 
e quando tanta gente estava à beira da ruína econômica logo 
depois da explosão da bolha imobiliária, e quando Isis ainda era 
uma deusa mãe egípcia, chegou de seu país distante a Nova York 
um rei não coroado de setenta e tantos anos com seus três filhos 
sem mãe para tomar posse do palácio de seu exílio, comportan-
do-se como se não houvesse nada de errado com o país, com o 
mundo ou com sua própria história. Ele começou a governar 
seu bairro como um imperador benevolente, embora, apesar de 
seu sorriso encantador e de sua habilidade ao tocar seu violino 
Guadagnini de 1745, ele exsudasse um odor pesado, barato, o 
cheiro inconfundível de perigo crasso e despótico, o tipo de aro-
ma que nos alerta: cuidado com esse sujeito, porque ele pode 
ordenar a sua execução a qualquer momento, se você estiver 
usando uma camisa desagradável, por exemplo, ou se ele quiser 
ir para a cama com sua mulher. Os oito anos seguintes, os anos 
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do quadragésimo quarto presidente, foram também os anos do 
domínio cada vez mais desordenado e alarmante sobre nós do 
homem que se chamava de Nero Golden, que não era um rei de 
fato, e ao final de cujo mandato houve um incêndio imenso — 
e, metaforicamente, apocalíptico.

O velho era baixo, podia-se dizer até atarracado, usava o 
cabelo, ainda quase todo escuro apesar da idade avançada, es-
ticado para trás de forma a acentuar seu bico de diabo. Tinha 
olhos pretos e penetrantes, mas o que se notava primeiro — ele 
sempre arregaçava as mangas da camisa para garantir que no-
tassem — eram os antebraços grossos e fortes como os de um 
lutador, que terminavam em mãos grandes, perigosas, cheias de 
grossos anéis de ouro cravejados de esmeraldas. Poucas pessoas 
ouviram algum dia ele elevar a voz, porém não se tinha nenhu-
ma dúvida de que dentro dele espreitava uma grande força vo-
cal que era melhor não provocar. Vestia roupas caras, mas havia 
nele uma qualidade ruidosa, animal, que fazia pensar na Fera do 
conto de fadas, pouco à vontade em vestes humanas. Todos nós 
que éramos seus vizinhos tínhamos bastante medo dele, embo-
ra ele fizesse imensos e desastrados esforços para ser sociável e 
receptivo, ao apontar a bengala agitada para nós e insistir, em 
momentos inconvenientes, que as pessoas fossem até ele para 
coquetéis. Sempre inclinado para a frente, parado ou andando, 
como se lutasse constantemente contra um vento forte que só 
ele sentia, um pouco dobrado a partir da cintura, mas não muito. 
Era um homem poderoso; não, mais que isso — um homem 
profundamente apaixonado pela ideia de si mesmo como po-
deroso. A bengala era mais decorativa e expressiva do que fun-
cional. Quando caminhava pelos Jardins dava toda a impressão 
de tentar ser nosso amigo. Com frequência estendia a mão para 
agradar nossos cachorros, ou afagar os cabelos de nossos filhos. 
Mas crianças e cães recuavam ao seu toque. Às vezes, ao olhar 
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para ele, eu pensava no monstro do dr. Frankenstein, um simula-
cro de humano que fracassava totalmente em expressar qualquer 
humanidade real. Sua pele era couro marrom e o sorriso cin-
tilava com obturações de ouro. Sua presença era brusca e não 
totalmente civilizada, mas ele era imensamente rico e, portanto, 
claro, era aceito; mas no geral, em nossa comunidade de artistas, 
músicos e escritores urbanos, não era popular.

Devíamos ter imaginado que um homem que assumira o 
nome do último dos monarcas de Roma da linha júlio-claudiana 
e depois se instalou numa domus aurea estava admitindo pu-
blicamente sua loucura, transgressão, megalomania e iminente 
destruição, ao mesmo tempo que dava risada de tudo isso; que tal 
homem desafiava o destino, estalava os dedos debaixo da Morte 
que se aproximava, e dizia: “Se quiser, pode, sim, me comparar 
com aquele monstro que encharcava cristãos com óleo e acen-
dia para iluminar seu jardim à noite! Que tocava a lira enquan-
to Roma ardia (não existiam violinos de fato na época)! Eu me 
chamo Nero, sim, da casa de César, último dessa linhagem san-
grenta, e faço disso o que bem quiser. Eu simplesmente adoro 
meu nome”. Ele sacudia sua maldade diante de nossos narizes, 
se divertia com isso, nos desafiava a observá-la, desprezava nossa 
capacidade de compreensão, convencido de sua habilidade de 
derrotar facilmente qualquer um que se levantasse contra ele.

Ele chegou à cidade como um daqueles monarcas europeus 
destronados, chefes de famílias destituídas que ainda usavam 
como último nome os honoríficos grandiosos da Grécia, da Iugos‑
lávia ou da Itália e que tratavam o lamentável prefixo ex como 
se não existisse. Suas maneiras diziam que ele não era ex-nada; 
era majestoso em tudo, nas camisas de colarinhos engomados, 
nos punhos, nos sapatos ingleses sob medida, no modo de avan-
çar para portas fechadas sem reduzir o passo, sabendo que abri-
riam para ele; também em sua natureza desconfiada, devido à 
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qual ele realizava reuniões diárias individuais com seus filhos 
para perguntar a eles o que os irmãos diziam a seu respeito; e 
em seus carros, seu gosto por prostitutas, uísque, devilled eggs e 
seu lema sempre repetido — favorito de governantes absolutistas 
desde César até Haile Selassie — que a única virtude que vale a 
pena é a lealdade. Ele mudava de celular com frequência, não 
dava o número a quase ninguém e não atendia quando tocava. 
Não permitia a entrada de jornalistas e fotógrafos em sua casa, 
mas em seu círculo regular de pôquer havia dois homens que 
estavam sempre lá, libertinos de cabelo grisalho, vistos no geral 
vestidos com jaquetas de couro havana e gravatas listradas de 
cores vivas, muito suspeitos de terem matado suas esposas ricas, 
embora num caso não tenha sido feita nenhuma acusação e, 
noutro, a acusação não colou.

Quanto à sua esposa ausente, ele calava. Em sua casa de 
muitas fotografias, cujas paredes e aparadores de lareira eram po-
voados por estrelas do rock, premiados com o Nobel e aristo-
cratas, não havia nenhuma imagem da sra. Golden, ou seja lá 
como ela se chamava. Era muito claro que havia alguma des-
graça implícita, e fofocávamos, vergonhosamente, sobre o que 
podia ser, imaginávamos a dimensão e a ousadia das infidelida-
des dela, conjurando-a como alguma espécie de ninfomaníaca 
de alta classe, sua vida sexual mais flagrante que a de qualquer 
estrela do cinema, seus desvios sabidos por absolutamente todo 
mundo, exceto o marido, cujos olhos, cegos de amor, continua-
vam a adorá-la como acreditava que ela fosse, a esposa amorosa 
e casta de seus sonhos, até o dia terrível em que os amigos dele 
lhe contaram a verdade, vieram em grande número contar a ele, 
e como ele se enfureceu!, como os injuriou! chamou-os de menti-
rosos e traidores, e foi preciso que sete homens o segurassem para 
impedir que agredisse aqueles que o forçaram a olhar a verdade, 
e ele por fim a encarou, aceitou, expulsou-a de sua vida e proibiu 
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que jamais voltasse a ver os filhos. Mulher má, dissemos uns aos 
outros, e nos consideramos experientes, a história nos satisfez e 
assim a deixamos, mais preocupados de fato com nossas próprias 
questões e interessados nos assuntos de N. J. Golden só até certo 
ponto. Viramos as costas e continuamos com nossas vidas.

Como estávamos errados.
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O que é uma vida boa? Qual o seu oposto? São perguntas 
às quais dois homens nunca darão a mesma resposta. Nestes nos-
sos tempos covardes, negamos a grandeza do Universal e reforça-
mos e glorificamos nossas intolerâncias locais, de forma que não 
conseguimos concordar a respeito de muita coisa. Nestes nossos 
tempos degenerados, a tendência dos homens se limita a vaida-
de e ganho pessoal — indivíduos vazios, bombásticos, para os 
quais nada que favoreça seus propósitos mesquinhos é interdita-
do —, eles se colocarão como grandes líderes e benfeitores, que 
agem pelo bem comum e chamam todos os que se opõem a eles 
de mentirosos, invejosos, gentinha, burros, malandros e, numa 
total inversão da verdade, de desonestos e corruptos. Estamos tão 
divididos, tão hostis uns com os outros, tão conduzidos pela hi-
pocrisia e pelo desprezo, tão perdidos no cinismo, que chama-
mos nossa pompa de idealismo, tão desencantados com nossos 
líderes, tão dispostos a zombar das instituições de nosso estado 
que a própria palavra bondade se esvaziou de sentido e precisa, 
talvez, ser deixada de lado por algum tempo, como todas as ou-
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tras palavras envenenadas, espiritualidade, por exemplo, solução 
final, por exemplo, e (ao menos quando aplicada a arranha-céus 
e batatas fritas) liberdade.

Mas naquele dia frio de janeiro de 2009, quando o enigmáti-
co septuagenário que vimos a conhecer como Nero Julius Gold-
en chegou a Greenwich Village numa limusine Daimler com 
três filhos homens e nenhum sinal visível de uma esposa, ele era 
pelo menos firme quanto à valorização da virtude e à distinção 
entre ações certas e erradas. “Em minha casa americana”, ele 
disse aos filhos atentos, dentro da limusine no caminho do aero-
porto para a nova residência, “a moralidade será a regra de ouro.” 
Ele não esclareceu se queria dizer que a moral era a riqueza su-
prema, ou se a riqueza determinava a moralidade, ou se ele, com 
seu novo nome brilhante, seria o único juiz do certo e do errado, 
e os Julii mais jovens, por prolongado hábito filial, não pediram 
esclarecimentos. (Todos eles preferiam o plural imperial Julii a 
Golden: não eram homens modestos!) O mais novo dos três, um 
indolente de vinte e dois anos com o cabelo que descia em belas 
cadências até os ombros e o rosto de um anjo raivoso, tinha, po-
rém, uma pergunta. “O que nós vamos responder”, ele pergun-
tou ao pai, “quando quiserem saber de onde viemos?” O rosto 
do velho entrou em um estado de veemência escarlate. “Isso 
eu já respondi antes”, exclamou. “Responda dane-se essa histó-
ria de identidade. Responda que somos cobras que trocamos de 
pele. Responda que acabamos de mudar de Carnegie Hill para o 
centro da cidade. Responda que nascemos ontem. Responda que 
nos materializamos por mágica, ou que chegamos do bairro Alfa 
Centauro numa espaçonave escondida no rabo de um cometa. 
Diga que somos de nenhum lugar, de qualquer lugar, de algum 
lugar, que somos seres imaginários, fraudes, reinvenções, formas 
cambiantes, o que quer dizer, americanos. Não conte o nome do 
lugar de onde viemos. Nunca diga esse nome. Nem a rua, nem a 
cidade, nem o país. Não quero ouvir esses nomes de novo.”
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Emergiram do carro no velho coração do Village, na Mac-
dougal Street, um pouco abaixo da Bleecker, perto de um café 
italiano dos velhos tempos que de alguma forma ainda resistia; e 
ignorando os carros que buzinavam atrás deles e a mão suplicante 
estendida por pelo menos um mendigo imundo, deixaram a li-
musine parada no meio da rua enquanto tiravam com toda a cal-
ma a bagagem do porta-malas — até o velho insistiu em carregar 
sua própria valise — e a levaram ao grandioso edifício Beaux-Arts 
no lado leste da rua, a antiga mansão Murray, que a partir de en-
tão seria conhecida como a Casa Dourada. (Só o filho mais velho, 
que não gostava de ficar ao ar livre, usava óculos muito muito 
escuros, e tinha uma expressão ansiosa, parecia estar apressado.) 
Assim chegaram como pretendiam ficar, independentes, com 
um indiferente dar de ombros às objeções dos outros.

A mansão Murray, o mais grandioso de todos os edifícios 
dos Jardins, ficara desocupada durante muitos anos, exceto por 
uma administradora ítalo-americana incrivelmente ríspida e sua 
assistente e amante igualmente altiva, embora muito mais jovem. 
Muitas vezes especulamos sobre a identidade do proprietário, 
mas as ferozes guardiãs do prédio se recusavam a satisfazer nossa 
curiosidade. No entanto, era uma época em que muitos dos su-
per-ricos do mundo compravam propriedades sem nenhuma ou-
tra razão além de possuí-las e deixavam residências vazias soltas 
pelo planeta como sapatos descartados, então concluímos que 
algum oligarca russo ou xeique do petróleo devia estar envolvido 
e, dando de ombros nós também, nos acostumamos a tratar a casa 
vazia como se não estivesse ali. Havia uma outra pessoa ligada à 
casa, um faz-tudo hispânico de natureza afável, chamado Gonza-
lo, empregado pelos dois dragões de guarda para cuidar do lugar 
e, às vezes, quando tinha um tempinho livre, arriscávamos con-
vidá-lo a nossas casas para arrumar defeitos da instalação elétrica 
ou do encanamento, ajudar a limpar a neve de nossos telhados e 
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entradas, nas profundezas do inverno. Esses serviços ele realiza-
va com um sorriso em troca de pequenas somas de dinheiro vivo 
dobrado discretamente em sua mão.

Os Jardins do Distrito Histórico Macdougal-Sullivan — para 
citar seu nome completo, sonoro demais — era o espaço deste-
mido, encantado, em que vivemos e criamos nossos filhos, um 
local de alegre retiro do mundo desencantado, temível além de 
seus limites, e não nos desculpávamos por amá-lo ternamente. 
As casas de estilo neoclássico originais da Macdougal e Sullivan, 
construídas nos anos 1840, foram reformadas para o estilo neoco-
lonial nos anos 1920 por arquitetos que trabalhavam para um cer-
to sr. William Sloane Coffin, que vendia móveis e tapetes, e foi 
nessa época que fundiram os quintais para formar os Jardins co-
munitários, limitados ao norte pela Bleecker Street, ao sul pela 
Houston e reservado ao uso particular dos moradores cujas casas 
davam de fundos para eles. A mansão Murray era uma extrava-
gância sob muitos aspectos, grandiosa demais para os Jardins, 
uma construção agradável, um marco, construída originalmente 
para o importante banqueiro Franklin Murray e sua esposa Har-
riet Lanier Murray entre 1901 e 1903 pela firma de arquitetura 
Hoppin & Koen, que, para abrir espaço, demolira duas das casas 
originais erigidas em 1844 pelo espólio do comerciante Nicho-
las Low. Foi projetada à maneira do renascimento francês para 
ser ao mesmo tempo extravagante e moderna, um estilo em que 
Hoppin & Koen tinham considerável experiência, adquirida na 
École de Beaux-Arts e, posteriormente, no período em que tra-
balharam para McKim, Mead & White. Como ficamos sabendo 
depois, Nero Golden a possuía desde o começo dos anos 1980. 
Há muito corria pelos Jardins o boato de que o proprietário ia e 
vinha para passar talvez dois dias por ano na casa, mas nenhum de 
nós jamais o viu, embora às vezes houvesse à noite luzes acesas 
em mais janelas que o normal e, muito raramente, uma sombra 
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contra uma cortina, de forma que as crianças locais decidiram 
que o lugar era assombrado e mantinham distância.

Era esse o lugar cujas amplas portas de entrada ficaram aber-
tas naquele dia de janeiro enquanto a limusine Daimler expelia 
os homens Golden, pai e filhos. Parado no portal, o comitê de 
recepção, as duas damas dragão, que haviam preparado tudo para 
a chegada do chefe. Nero e seus filhos passaram para dentro e 
encontraram o mundo de mentiras que habitariam dali em dian-
te: não uma residência ultramoderna, absolutamente nova para 
uma rica família estrangeira dela tomar posse gradualmente, à 
medida que se desenvolvia sua nova vida, suas ligações com a 
nova cidade se aprofundavam, suas experiências se multiplica-
vam — não! —, mas sim um lugar onde o Tempo havia parado 
por vinte anos ou mais, o Tempo mirava à sua maneira indiferen-
te as gastas cadeiras Biedermeier, tapetes a desbotar lentamente 
e abajures de lava dos anos 1960, e olhava ligeiramente divertido 
os retratos pintados por todas as pessoas certas do eu mais jovem 
de Nero Golden com figuras da cidade, René Ricard, William 
Burroughs, Deborah Harry, assim como líderes de Wall Street e 
famílias antigas do Social Register, portadores de nomes consa-
grados como Luce, Beekman e Auchincloss. Antes de comprar 
esse lugar, o velho tinha sido dono de um grande loft boêmio de 
pé-direito alto e novecentos metros quadrados de área, na esqui-
na da Broadway com a rua Great Jones, e em sua remota juven-
tude deixavam que ele frequentasse as franjas da Factory, ocu-
pando, ignorado e agradecido, o canto dos meninos ricos com Si 
Newhouse e Carlo De Benedetti, mas isso foi muito tempo atrás. 
A casa continha memorabilia daquela época e das últimas visi-
tas dele nos anos 1980 também. Grande parte da mobília estava 
armazenada, e o reaparecimento desses objetos de uma vida an-
terior tinha o aspecto de uma exumação, insinuando uma con-
tinuidade que a história dos moradores não possuía. Portanto, 
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a casa sempre nos pareceu uma espécie de bonita falsificação. 
Murmurávamos uns aos outros algumas palavras de Primo Levi: 
“Este é o fruto mais imediato do exílio, do desenraizamento: a 
prevalência do irreal sobre o real”.

Nada havia na casa que apontasse suas origens, e os qua-
tro homens permaneciam obstinadamente relutantes em se abrir 
sobre o passado. Inevitavelmente vazavam coisas, e acabamos 
descobrindo a história deles, mas antes disso todos tínhamos 
nossas próprias hipóteses acerca de sua história secreta, envol-
vendo nossas ficções em torno das deles. Muito embora fossem 
todos de compleição mais para o claro, do filho mais novo pálido 
como leite ao coriáceo velho Nero, ficava evidente para todo 
mundo que não eram convencionalmente “brancos”. Seu in-
glês era imaculado, com sotaque britânico, quase certamente 
tinham formação Oxbridge, de forma que de início concluímos 
incorretamente, a maioria de nós, que a Inglaterra multicultural 
era o país que não podia ser mencionado, e Londres a cidade 
multirracial. Podiam ser libaneses ou armênios, ou sul-asiáticos 
londrinos, conjeturávamos, ou mesmo de origem europeia me-
diterrânea, o que explicaria suas fantasias romanas. Que horrí-
veis agravos tinham sido cometidos contra eles lá, que terríveis 
desprezos suportaram para chegarem ao ponto de renegar sua 
própria origem? Bem, bem, para a maioria de nós isso era as-
sunto particular deles e estávamos dispostos a parar por aí, até 
não ser mais possível parar. E quando chegou esse momento, 
entendemos que estávamos nos fazendo as perguntas erradas.

O fato de a charada de seus nomes adotados recentemente 
chegar a funcionar, e durante dois mandatos presidenciais in-
teiros, de esses personagens americanos inventados vivendo em 
seu palácio de ilusões serem tão inquestionavelmente aceitos 
por nós, seus novos vizinhos e conhecidos, nos revela mais da 
própria América e mais da força de vontade com que eles ocu-
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pavam suas identidades camaleônicas, tornando-se, aos nossos 
olhos, tudo o que diziam ser. Em retrospecto, só se pode ponde-
rar sobre a vastidão do plano, a complexidade dos detalhes que 
tinham de ser cuidados, os passaportes, as carteiras de identidade 
estaduais, as carteiras de motorista, os números do seguro so-
cial, o plano de saúde, as falsificações, os acordos, as propinas, a 
mera dificuldade de tudo e a fúria ou talvez o medo que condu-
ziam todo o magnífico, elaborado, tortuoso esquema. Conforme 
descobrimos depois, o velho havia elaborado essa metamorfose 
durante talvez quinze anos, antes de pôr o plano em ação. Se sou-
béssemos disso, teríamos entendido que havia algo muito vasto 
escondido. Mas não sabíamos. Eles eram simplesmente o rei au-
tocriado e seus soi‑disant príncipes, que viviam na joia arquite-
tônica do bairro.

A verdade é que eles não pareciam tão estranhos para nós. 
Na América, as pessoas são chamadas de todo tipo de coisas — 
em todo o catálogo telefônico, na época em que existiam ca-
tálogos telefônicos, predominava o exotismo de nomenclatura. 
Huckleberry! Dimmesdale! Ichabod! Ahab! Fenimore! Portnoy! 
Drudge! Sem falar de dezenas, centenas, milhares de Gold, Gold-
water, Goldstein, Finegold, Goldberry. Os americanos também 
decidiam constantemente como queriam se chamar e quem 
gostariam de ser, despindo suas origens Gatz para se tornar en-
camisados Gatsbys e correr atrás de sonhos chamados Daisy ou 
talvez simplesmente América. Samuel Goldfish (outro menino 
de ouro) transformou-se em Samuel Goldwyn, os Aertzoon se 
tornaram Vanderbilts, os Clemens se tornaram Twain. E muitos 
de nós, como imigrantes — ou nossos pais, nossos avós — esco-
lheram deixar para trás seu passado exatamente como os Golden 
escolhiam agora, estimulando nossos filhos a falar inglês, não a 
antiga língua do antigo país; a falar, vestir-se, agir, ser americano. 
O passado enfiamos num porão, descartamos, perdemos. E em 
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nossos filmes e revistas em quadrinhos — nas revistas em quadri-
nhos em que nossos filmes se transformaram — não celebramos 
todos os dias, não homenageamos a ideia da Identidade Secreta? 
Clark Kent, Bruce Wayne, Diana Prince, Bruce Banner, Raver 
Darkhölme, nós amamos vocês. A identidade secreta pode ter 
sido um dia uma ideia francesa — Fantômas, o ladrão, e tam-
bém le fantôme de l’Opéra — mas hoje tem raízes profundas 
lançadas na cultura americana. Se nossos novos amigos queriam 
ser Césares, aceitávamos isso. Tinham excelente gosto, excelen-
tes roupas, excelente inglês, e não eram mais excêntricos que, 
digamos, Bob Dylan ou qualquer outro que um dia morou aqui. 
De forma que os Golden foram aceitos porque eram aceitáveis. 
Eles eram americanos agora.

Mas finalmente as coisas começaram a se desvendar. Estas 
foram as causas de seu declínio: uma disputa entre irmãos, uma 
inesperada metamorfose, a chegada na vida do velho de uma mu-
lher jovem, linda e determinada, um assassinato (mais de um as-
sassinato). E muito longe, no país sem nome, finalmente, algum 
respeitável trabalho de inteligência.


