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O sonho melado do Nori

Sujeito bom, educado, gente fina, mesmo, era Norilênio Raposo, o Nori. 
Apesar desses predicados todos, ele possuía um defeitinho que lhe 
complicava a vida. Era o seguinte: quando começava a beber não queria 

parar mais. Quem sofria com isso era dona Arlene, sua caríssima consorte, que 
não cansava de repetir:
      - Para de beber, Nori. Cachaça é invenção do cão!

      Pensa que ele ligava? Só 
fazia dizer:
      - Fique na sua, minha queri-
da. Eu sei o que estou fazendo!
      E Nori continuou esvaziando 
tubos e mais tubos de água que 
pinto não bebe. Uma certa noite, 
acordou todo urinado. Dona 
Arlene logo definiu:
      - Bexiga frouxa! Sabe a 
causa disso, Nori?

      E ele, fazendo que não estava ouvindo:
      - Ô Lilinha, me veja aí uma cueca limpa!
      Dona Arlene repetiu:
       Sabe a causa dessa mijadeira? É a tal da cachaça!
       Noite seguinte, outra mijada mais adubada, no lençol novinho. E vieram 
outras mais, nas noites e madrugadas subsequentes.  Preocupado, ele parou 
de beber. Mas continuou urinando na cama desbragadamente, feito bebê. 
        Quando a situação estava mesmo insuportável, dona Arlene entrou de 
sola:      
         - Acho bom você procurar um médico, imediatamente, para dar um jeito 
nessa sua mijadeira!

         Para encurtar a história, Norilênio foi a dezessete 
médicos e nenhum deles conseguiu segurar o mijo do 
infeliz. O último dos esculápios foi mais competente:
          - Por que você não procura um psicólogo? O 
seu caso não é da competência da medicina. É da 
psicologia!
           Acatando a idéia do clínico, Noril correu pro 
consultório de um conhecido psicólogo. Chegou lá, foi 
logo avisando:
           - Se o senhor não resolver o meu problema, o 
jeito é costurar o buraquinho da urina, doutor!
           O especialista meteu seu olho de gavião pra 
cima do cara e disse:
            - Me conte todo o seu drama, sem tirar e nem 
pôr.
            - Meu drama é o seguinte, doutor... toda 
noite em sonho que estou num bosque muito bonito 
e então começo a passear. De repente, surge um 
anjinho, que pega na minha mão e me manda mijar. 
Aí, eu mijo!
             - Tudo bem. De agora em diante, toda vez que 
o amigo tiver esse sonho, e o anjo lhe pedir pra fazer 
xixi, diga “NÃO”, com bastante ênfase, entendeu?
             - Entendi.
             A naquela mesma noite Nori sonhou que 
estava passeando no mesmíssimo bosque, quando 
ressurgiu o anjinho chato, que o pegou pela mão e o 
levou para detrás de uma moita, determinando:
              - Mija aí!
              E ele:
              - Não mijo!
              - Mija!
                 - Nããããooo!
              - Miiijjjaaa!
              - Nãããooo!
              -  Então, faz cocô!
              Blooorp. E surgiu aquele cocozão fedorentão.

NÃO SALVOU. MATOU O COITADO!
      Bons e velhos amigos, seu Elesbão Barbosa e 
seu Manuel Cordulino pegaram suas armas de fogo e 
foram caçar preás na mata do município de Messias, 
zona da mata alagoana. Coincidentemente, estava 
havendo na área um treinamento de asa delta, sob os 
auspícios de um certo Clube de Jovens Messienses. 
Mal entraram na mata, Elesbão e Cordulino foram 
surpreendidos por um objeto voador desconhecido, 
parecido com um pássaro gigante. Era um cara pen-
durado numa asa delta.
       - Valei-me meu Padrinho Cícero! – assustou-se 
Elesbão, que foi logo apontando a arma para o alto.
      Tebei! O tiro foi certeiro.
      - Que bicho danado era aquele, Elesbão?
      - Sabe que não sei, Cordulino? Só sei que salvei 
a vida do moço que ele tava carregando. Naquilo que 
recebeu o tiro, o bichou soltou o coitadinho no chão!

CADÊ O BEQUE?
      Padre Orlando ganhou de presente um papagaio 
falador, que foi criado num bar onde a freguesia se 
reunia para assistir futebol pela TV, enquanto bebia 
umas e outras. Feliz da vida, o reverendo colocou o 
penoso numa 
gaiola dourada, que pendurou junto do púlpito da igre-
ja paroquial. No domingo seguinte, cumprido o ritual 
que antecedeu o momento do sermão, padre Orlando 
subiu ao púlpito para proferir o sermão, sob os olhares 
atentos dos fiéis e do papagaio.
        - Meus caros irmãos... – ele começou – Todos 
vocês sabem que Cristo nasceu na Terra Santa... 
Sabem, também, que Ele passou por Belém, passou 
por Nazaré, enveredou pelo Jordão, passou por Jeru-
salém, foi mais adiante...]
        Nesse ponto, o papagaio interrompeu:
        - Puta merda! Não tem um zagueiro que segure 
esse cara?
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         O distinto Agristênio Meliato chegou para 
trabalhar, numa segunda-feira, muito diferente 
dos dias anteriores: ele tinha um lenço amar-
rado, e bem apertado, que partia do queixo 
e ia ao alto da cabeça. Reparando naquela 
presepada, seu chefe Raulino Pacheco, não 
conseguiu conter a curiosidade:
          - Quê que é isso, rapaz? Está com dor 
de dente?
          - Não...
          - Dor de cabeça, então?
          - Também não. Amarrei esse troço na 
cara por causa da morte da minha sogra...
          - Não entendi! Morreu a sua sogra e 
você aparece com o queixo amarrado?!
          E o Agristênio:
          - É para evitar que eu continue rindo sem 
parar!

NEM TODAS FUNCIONARAM!
          Na noite do casório do sobrinho Be-
roaldo, o popular Eraldino Resedá, farrista 
inveterado, chamou o sobredito num canto e 
aconselhou:
          - Olha, Dino, se você quer mesmo botar 
pra quebrar na lua-de-mel, faça o seguinte: 
pegue doze ostras fresquinhas e coma todas 
elas no jantar. Dá o maior tesão, rapaz! Vai 
fundo, hein?
           E o rapaz, todo contente:
           - Deixa comigo, tio. Depois eu lhe 
conto!
           Semana seguinte, na volta da viagem 
de núpcias, Beroaldo recebeu um telefonema 
do tio: 
           - E aí, Berô? Funcionou?
           - Só oito das dez, tio!

100 anos do Jornal Correio da Pedra
Pesquisador destaca coletânea de relíquia jornalística do início do século passado idealizada por Delmiro Gouveia

Segundo Nascimento, coletânea se encontra à disposição da sociedade  

WELLINGTON SANTOS
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A memória jornalística do 
Sertão alagoano no início 
do século passado já está 

ao alcance de pesquisadores, 
historiadores, jornalistas, estu-
dantes, educadores e do público 
em geral. Este foi o assunto da 
conversa com o professor, his-
toriador e pesquisador Edvaldo 
Nascimento, no programa TH 
Entrevista desta semana.

O pesquisador informa que 
já se encontra à disposição dos 
alagoanos a preciosidade histó-
rica da coleção do jornal Correio 
da Pedra, idealizado pelo des-
bravador e visionário do Sertão 
nordestino Delmiro Augusto da 
Cruz Gouveia e que circulou, 
pela primeira vez, no dia 12 de 
outubro de 1918.

A coleção do jornal foi orga-
nizada sob as batutas do profes-
sor Edvaldo Nascimento e da 
antropóloga Luitgarde Oliveira.

A edição especial foi lança-
da no mês de junho deste ano e 
marcou o centenário da morte 
do grande empreendedor, que, 
entre outras realizações, dei-
xou como legados a abertura de 
mais de 500km de estradas nos 

sertões de Alagoas e Pernam-
buco, a primeira hidrelétrica do 
Nordeste – Angiquinho -, o pio-
neirismo na irrigação, a indús-
tria têxtil, entre outras.

A publicação saiu em quatro 
volumes (formato box), sob a 
responsabilidade da Imprensa 
Oficial Graciliano Ramos e foi 
distribuída com as instituições 
de pesquisa, universidades, bi-
bliotecas e outras instituições 
educacionais. 

Na conversa com o TH En-
trevista, Edvaldo Nascimen-
to ressaltou a importância do 
Correio da Pedra como fonte de 
pesquisa e de informação acer-
ca do Sertão nordestino, que 
saiu em edição fac-símile e fez 
parte da programação dos 200 
anos de Alagoas, promovida 
pelo Governo do Estado.

“O Correio da Pedra é uma 
preciosidade. Informações que 
não encontramos mais em ou-
tras fontes estão disponíveis 
neste jornal. Fatos de muita 
importância para Alagoas, 
para o Nordeste e o Brasil eram 
noticiados neste semanário”, 
afirma Nascimento, um dos 
produtores e idealizadores da 
coletânea do Correio da Pedra, 
lançado há 100 anos.

“Foi do industrial sertane-
jo a ideia de comprar o equi-
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pamento tipográfico e criar o 
semanário. Assassinado em 
1917, ele não conseguiu ver o 
jornal em circulação. Foram 
seus sucessores que, em 1918, 
colocaram o Correio da Pedra 
em atividade”, conta o pesqui-
sador.

De acordo com Nascimento, 
a escolha do dia 5 de junho úl-
timo e não o dia 12 de outubro 
para o lançamento da coleção 
deu-se em razão da passagem 
dos 155 anos de nascimento 
de Delmiro Gouveia. Á época, 

o jornal foi editado em quatro 
páginas.

Nascimento destaca que o 
Correio da Pedra constitui-se 
como um verdadeiro achado 
histórico. “Conseguimos recu-
perar mais de 70% de todas as 
edições. É um dos poucos regis-
tros históricos que existem so-
bre fatos relevantes que acon-
teceram não apenas no Sertão 
de Alagoas, mas também em 
todo o Estado. Era um jornal 
feito com a lavra de grandes 
pensadores da época”, diz.

EDITORES
Nos primeiros anos de cir-

culação, o jornal pertencia a 
uma associação dirigida por in-
tegrantes da Cia. Agro Fabril 
Mercantil.  Posteriormente, 
passou a ser uma publicação de 
propriedade direta da Fábrica 
de Linha da Pedra, pertencente 
à Cia. Agro Fabril Mercantil.

A Coleção do Correio da Pe-
dra, guardada no Instituto His-
tórico e Geográfico de Alagoas 
(Ihgal), está organizada em dois 
volumes, sendo o primeiro deles 
referente ao período de 1919 a 
1926. O volume II da coleção é 
referente ao período de 1927 a 
1930. Este se inicia na edição de 
número 431, com o jornal de 2 de 
janeiro de 1927.

O Correio da Pedra teve 
como fundadores Adolpho San-
tos e J. Roberto, respectivamen-
te, gerente e auxiliar da Fábrica 
de Linhas da Pedra; Enrico Tur-
ri, chefe de escritório comercial; 
José Ulisses Luna, bacharel em 
Direito; Virgílio Lisboa, nego-
ciante; Aloysio Cravo, dentista. 
A impressão era feita na seção 
gráfica da Fábrica da Pedra, sob 
a direção do tipógrafo Cleodon 
Mendes. A sede da redação fica-
va na Rua 13 de Maio, n° 74, na 
Vila da Pedra.

Como editores, o Correio teve 
Adolpho Santos, que comandou 
o veículo de outubro de 1918 a 
novembro de 1923; José Rober-
to, que dirigiu de dezembro de 

1923 a maio de 1925; João de 
Souza, de maio de 1925 a julho 
de  1925; e, por fim, Hildebrando 
Menezes, que dirigiu o Correio 
da Pedra de agosto de 1925 a 
maio de 1930.

Nascimento acrescenta que 
os grandes temas do debate na-
cional já eram discutidos no Cor-
reio da Pedra, “Era uma pauta 
muito atual. Isso só reforça como 
o Delmiro Gouveia estava real-
mente à frente do seu tempo há 
100 anos”, ressalta o pesquisa-
dor.

Entre as pautas estavam 
assuntos de economia, desen-
volvimento, ferrovias, a seca e o 
cangaço, retratados nas páginas 
amareladas do jornal Correio da 
Pedra.

O Correio da Pedra também 
reproduzia notícias inicialmente 
publicadas por grandes jornais, 
tais como O Globo, Correio do 
Acre, Jornal de Alagoas, O Ín-
dio, A Vanguarda, Correio da 
Manhã, Jornal do Commercio, O 
Paíz, Jornal de Maceió, O Lucta-
dor, O Norte, Diário de Pernam-
buco e Jornal de Caruaru.

“É um momento de mui-
ta alegria, principalmente por 
estar incluso nos 200 anos de 
Alagoas. Agradeço muito ao 
Governo do Estado por ter de-
monstrado sensibilidade com 
o resgate histórico e cultural, 
abraçando esse projeto que me 
dedico há oito anos”, disse Ed-
valdo Nascimento.
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