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Como sofria de insônia, escrevi a um conhecido médico
perguntando qual o melhor narcótico que ele conhecia, ao
que me respondeu: "Caro Josbem: Há trinta anos que sou
médico e sempre tenho empregado como narcótico o ópio, a
codeína (derivado da morfina) e outros. Mas há poucos
meses, lendo a Enciclopédia do Riso e da Galhofa,
encontrei lá a seguinte anedota: "EMENDA PIOR QUE O
SONETO - Um escritor escreveu no primeiro capítulo dum
seu livro - outras coisas; na impressão, saiu "oltras coisas";
e o editor pôs na Errata "ostras coisas". Isto é o que se
chama emenda pior que o soneto."

Ao acabar de ler essa "anedota", um irresistível sono
apoderou-se de mim, e quando acordei vi que estava ali um
narcótico mais poderoso que quantos conhecesse a
medicina. Tenho-o empregado com admiráveis resultados
em quem sofre de insônia, e é de fácil aplicação, porque
basta ler duas ou três vezes. Vou mandar felicitar o Sr.
Pafúncio Semicúpio Pechincha, autor de tão maravilhosa
descoberta (assinado) Dr. Mebsoj".

Nunca empreguei esse narcótico como manda a fórmula
desse médico, porque desde esse dia basta lembrar-me das
anedotas do tal Pafúncio para que a insônia fuja espavorida.
Josbem, 1896

Esta obra está em domínio público em países
onde os direitos autorais expiram 70 anos após o

https://pt.wikipedia.org/wiki/dom%C3%ADnio%20p%C3%BAblico
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falecimento do autor.

Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1923 e
1977, certamente não estará em domínio público nos Estados
Unidos da América

Todas as obras publicadas até 31 de
dezembro de 1922, independentemente do
país de origem, se encontram em domínio
público.

A informação acima será válida apenas para usos nos
Estados Unidos — o que inclui a disponibilização no
Wikisource. (detalhes)

Utilize esta marcação apenas se não for possível apresentar
outro raciocínio para a manutenção da obra. (mais...)

https://pt.wikisource.org/wiki/Ficheiro:Nuvola_apps_important.svg
https://pt.wikisource.org/wiki/Ajuda:Dom%C3%ADnio_p%C3%BAblico
https://pt.wikisource.org/wiki/Wikisource:Esplanada/Predefini%C3%A7%C3%A3o:DP-1
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Sobre esta edição digital
Este eBook foi gerado a partir do Wikisource,[1] biblioteca
online multilíngue, feita por voluntários, comprometida em
desenvolver uma coleção de publicações em copyleft de
todos os gêneros: (romances, poemas, revistas e periódicos,
cartas, livros técnicos etc)

Nossos livros são distribuídos gratuitamente, a partir de
materiais que tenham caído em domínio público ou que
tenham sido disponibilizados em licenças livres. Você pode
utilizar nossos materiais para quaisquer fins, inclusive
comercialmente, dentro dos termos ou da Creative
Commons BY-SA 3.0 [2] ou da GNU FDL,[3] à sua escolha.

O Wikisource está sempre à procura de novos membros:
sinta-se à vontade em participar. Apesar de nossos
cuidados, é possível que este livro contenha um ou mais
erros que nos passaram despercebidos. Seja por um ou por
outro motivo, você pode nos contatar no nosso fórum.[4]

Este livro em particular lhe foi disponibilizado a partir das
pessoas por detrás destes nicknames:

Erick Soares3
555
BrandonXLF

https://pt.wikisource.org/wiki/Wikisource:Sobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/copyleft
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pt_BR
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
https://pt.wikisource.org/wiki/Wikisource:Esplanada
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2. ↑ http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0/deed.pt_BR
3. ↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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