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NOTA DO AUTOR

Obras de arte dispensam explicações. Dispensam preâmbulos.
Dispensam nota do autor. No entanto, existem exceções.
Este romance dá sequência ao meu projeto literário iniciado pelo livro Memórias da infância em que eu morri. Os personagens principais — Hugo, os pais dele (sem nome), e o irmão,
Eduardo — deixam a angústia de viver diante da incerteza da
grave doença do Huguinho, com 9 anos no livro anterior, para,
nesta obra, viverem outro drama na vida de Hugo, agora com
20 anos.
Como Memórias da infância em que eu morri, este livro
também é uma autoficção. Por meio da série intitulada “Entre
realidade e invenção”, busco, nesses dois romances, estabelecer uma linha de conflito entre vida real e imaginada. Ou seja,
alguns acontecimentos narrados realmente aconteceram, e
outros, no entanto, foram inventados por mim. Saber o que é
real ou invenção faz parte do mistério do livro. O mesmo argumento vale para personagens, espaço e tempo.
Mas vale ressaltar que, em princípio, Lembranças das drogas que me mataram é uma obra de ficção. Não se trata de uma
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autobiografia. Esclarecidas as escolhas para compor este projeto literário, inviabilizo a intervenção de qualquer possível ação
judicial contra este trabalho artístico, uma vez que se trata de
uma obra de ficção.
Eu, Hugo Pascottini Pernet (autor), me sinto protegido
pelo direito à liberdade de expressão, enquanto desempenho
o exercício de minha função como artista, para criar o Hugo
Pascottini Pernet (personagem) e, entre outros elementos,
como cronologia dos acontecimentos, veículos de comunicação, que, no caso, têm o mesmo nome pelo qual são conhecidos fora da ficção. Repito, esta obra trata-se de um trabalho
ficcional, no qual decidi escrever entre realidade e invenção,
como essas palavras estampadas na capa deste livro evidenciam tal escolha artística.
É necessário dizer que esta obra é uma espécie de livro/jornal.
É necessário afirmar que este livro/jornal é sensacionalista,
como alguns jornais e revistas.
Literatura é também luta.
Literatura é também resistência.
Este livro se enquadra nesse tipo de literatura.
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CAPA
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1.
M i n h a m ã e me olhou impaciente e balançou a cabeça de
modo negativo quando numa noite de quarta-feira, em meados de agosto de dois mil e onze, assim que sentamos para jantar, eu disse, Tenho certeza que quero consultar um psiquiatra.
Meu pai pediu para eu esperar um minuto, pois primeiro devemos cumprir nossos deveres. Rezamos um Pai-Nosso e uma
Ave-Maria, e a reação dos meus pais ao que falei foi apenas fazer o sinal da cruz, como se pudessem com esse gesto afastar a
minha necessidade, mas meu irmão perguntou, Não melhorou
nem um pouco?, e aí meu pai resolveu falar também, Filho,
você fez a técnica de respiração que te ensinei? Respondi aos
dois, Não melhorei nem um pouco. Meu pai então me perguntou se eu tinha certeza que não queria consultar antes um psicólogo, ao que respondi que não, claro que não, seria apenas
perda de tempo conversar toda semana durante meses com
um desconhecido, não ia me trazer nenhum benefício imediato. Ficamos em silêncio durante alguns segundos, até meu
irmão me perguntar o que eu estava achando da faculdade, se
já tinha preferência por alguma área do jornalismo, Talvez esporte ou cultura, a seção de livros, talvez essas sejam editorias
interessantes para você, ele disse, Não sei, respondi, ainda é
cedo para pensar nisso, Jornal impresso, internet, revista, meu
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irmão insistiu, tem alguma preferência?, Não tenho a mínima ideia, nem sei se continuarei na habilitação de jornalismo, Essa dúvida é normal, não se preocupe, eu também fiquei
meio perdido no primeiro período. Olhei meu pai comer com
a mão um pedaço enorme da coxa de frango, a gordura da pele
do bicho escorria sobre o queixo dele, minha mãe com o prato
ainda vazio, braços cruzados, me olhava, me encarava, como
se eu tivesse falado o maior absurdo do mundo, como se eu
tivesse pedido para conhecer numa semana todas as livrarias e
cafeterias de Paris, mas não, era só para consultar um psiquiatra. Meu pai começara a ler a editoria de Esporte do jornal O
Globo. Ao lado do prato do Eduardo estava aberto no caderno
de Cultura. Ele leu o título, subtítulo, primeiro parágrafo da
reportagem em menos de um minuto e de repente levantou a
cabeça, Mas você não pensa em desistir da faculdade, não é?,
me perguntou.

2.
N a m a n h ã da segunda-feira seguinte, cinco dias após aquele
jantar, entrei no Citroen C3 da minha mãe, ela ligou o rádio,
transmitia um discurso da Dilma, Companheiros, nesse meu
primeiro ano à frente do governo eu prometo não decepcionar
os mais de..., Qual merda essa presidente vai falar?, minha mãe
perguntou, Não sei, eu disse, de que me importa?, e mudei
para uma rádio que só tocava Música Popular Brasileira. Eu
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estava na terceira semana da faculdade e não me preocupava,
de maneira alguma, em faltar um dia de aula. Permaneci quieto durante as duas horas de viagem, minha mãe concentrada
no trânsito, chegamos em Copacabana. Depois de dar várias
voltas pelo quarteirão da Avenida Nossa Senhora de
Copacabana com a rua Santa Clara, minha mãe ficou irritada
porque teve que deixar o carro num estacionamento, Não sei
de onde vou arranjar esse dinheiro, minha mãe disse, enquanto tirava o cinto, e depois dessa consulta espero não ouvir mais
nenhuma reclamação sua. Permaneci em silêncio, enquanto
saía do carro. Minha mãe acrescentou, Para você tudo tem que
ser o melhor, tomara que o plano cubra mesmo essa consulta,
Eu procurei muito na internet, eu disse, esse médico tem vários artigos publicados, e já até participou de uma matéria da
Veja sobre o aumento de caso de depressão e ansiedade entre
jovens. Minha mãe não falou nada, como se não tivesse me
ouvido, apenas fechou a porta do carro. E quando entramos na
sala de recepção do consultório, a recepcionista disse que o
doutor já estava nos esperando. Perdão pelo atraso e obrigada
por conseguir esse encaixe, minha mãe disse, fingiu estar preocupada, é que de Jacarepaguá até aqui tem bastante chão. A
recepcionista nos levou até uma outra sala, onde sentamos
num sofá confortável. Prazer, sou o doutor Augusto, disse um
homem magro, por volta de uns cinquenta anos, olhando na
minha direção, óculos de armação fina, lente retangular, sentado atrás de uma mesa, com bloquinhos e canetas bem organizadas ao lado de um monitor de Mac. Em um dos cantos do
consultório havia uma estante cheia de livros organizados em
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Este livro foi composto em Minion Pro
pela Editora Penalux e impresso em papel
pólen soft 80 g/m², em agosto de 2019.
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