
CRÓNICAS DE UM IGNORANTE 

 

Dia 3 

Hoje um amigo meu iria deixar de fumar mas não conseguiu e foi então que 

decidi tornar-me num ignorante do mundo e abraçar a ignorância como 

uma dádiva divina ou mágica mesmo que eu seja agnóstico, para mim é 

uma grande virtude é quase um dom a ignorância. 

 

O que me fez querer ser mais ignorante? 

 

Hoje durante o almoço estava a conversar com um amigo meu sobre o 

tabaco, pois ele iria deixar de fumar hoje, mas parece que a droga falou 

mais alto e mais forte que a força de vontade dele. 

 

Ele estava a tentar explicar-me, porque era difícil deixar de fumar e quais 

os benefícios do tabaco, por exemplo quando está com stress ou ansioso 

fuma um cigarro e fica mais descontraído, claro que explicou que fumava 

outros cigarros para não estar a fazer nada e para que o tempo passasse 

mais depressa e como é “óbvio” fuma quando os outros vão fumar para 

fazer companhia. 

 

Ele também deu alguns exemplos de outros benefícios do tabaco como 

neste caso para as fumadoras: 

Quando as mulheres fumadoras estão nas compras e compram um artigo 

muito caro, quando saem da loja se apercebem que para além de ter sido 

muito caro não precisavam daquele artigo, começam então a ficar 

stressadas e então vão fumar. 

Para poderem fumar têm que sair do centro comercial por ser proibido 

fumar lá dentro, andam até uma das saídas e fumam, ficando logo mais 

aliviadas das compras que fizeram e ainda acrescentou que como tinham 

que ir lá fora, perdiam algum tempo com o tabaco acabando assim por 

poupar mais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ignor%C3%A2ncia


Embora seja uma boa análise do meu colega, eu acho que se as mulheres 

fumadoras ficam menos stressadas depois de fumarem, então o mais certo 

é assim que elas entram novamente no Centro Comercial fazem muito mais 

facilmente uma segunda compra e o ciclo repete, no fim do dia fizeram 

muitas compras inúteis que custaram uma quantia ridícula e creio que não 

haverá tabaco que lhes alivie depois de um dia desses. 

 

E como nenhuma das opções me agrada acho que o melhor é fazerem como 

eu, se souberem o que é o tabaco e o mal que vos faz, então ignorem e são 

mais esses euros que não gastam, no próprio tabaco e numas possíveis 

compras . 

 

E se não sabem o que é o tabaco, então parabéns são um pouco ignorantes 

mas saudáveis e não correm o risco de começar a fumar, isto claro, até ao 

dia que deixem de ser ignorantes e descubram um dos maiores venenos da 

atualidade. 
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