
Raposa com Martin jaguar recurvo 

Tinha acabado de deliciar dum bom puré de alho Francês e um pedaço de frango no 

forno com cerveja quando começo a ouvir raposas…pensei logo se 2+2 são 4 então 

arco mais flecha é raposa, lembrei-me que o Paulo tinha enviado dias antes uns sons 

maravilhosos (raposa, raposa linda…vem cá que eu não te aleijo)fantástico Paulo não e 

que vêm mesmo…Então peguei no martin jaguar que por sinal tinha estado afinar 

nessa mesma tarde terrível mesmo era só ter pontas targ comigo, o que me deixou 

logo desanimado peguei no arco e 2flechas e fui-me chegando lentamente para uma 

várzea onde incidia uma certa claridade ficando eu por detrás dumas rochas, as 

raposas cantavam e brincavam a uns 70mts de mim…Coloquei o dito som em 

funcionamento, e certamente falta de ouvido não tinham, em 30segundos 

percorreram 50mts pensei para mim foge será que isto também traz algum odor, 

quase não me deixavam armar o arco…estiveram ali assistindo ao concerto uns 

10minutos a 25mts de mim, pensei nabo como eu sou e sem pontas de caça fazer um 

disparo a esta distancia e com pouca claridade. 

Falho de certeza nem posso contar isto ao pessoal do 1gcabp se não vou ser alvo de 

gargalhada, deixei o concerto continuar mais um pouco ate que vejo uma vir 

lentamente e em forma de zigzag na minha direcção, pensei esta anda há procura das 

pipocas certamente, parando a uns 15mts de mim mas com muita curiosidade de pedir 

um autografo há banda…possivelmente ela não avançava mais por sentir que eu 

estava presente…deixei que ela se posicionasse de lado puxei a corda e zaxxx para o 

coração ,ouvi logo o impacto da flecha no corpo dela e um enorme barulho de fugida, 

pensei grande nabo uma ponta destas nem fez mossa, levantei-me e ouvia barulho a 

mexer nos pastos e um som glug glug glug acendi a minha lanterna (nokia x2) e dirigi-

me para o local o meu espanto, era a raposa caída a deitar sangue pelo nariz e boca 

em quantidades abundantes já a flecha estava espetada no pescoço e nem sangue 

deitou por onde ela entrou…tiros destes acontecem a um arqueiro de 100 em 100anos 

por isso não devo contar mais nenhum relato idêntico a este…era um lindo macho com 

cerca de 8meses quanto há outra raposa continua por cá a cantar mas deixou de 

gostar de concertos… 

Boas caçadas    

 



   

 


