
Coelho com samik vulcano recurvo 

Cá estou com mais um relato, desta vez um coelho. Era cerca de 9h quando acordei, 

sentia aquela brisa de predador no corpo, mal terminou o pequeno-almoço peguei no 

samik e mais 3 flechas com pontas judo e lá vou eu tentar adormecer esta brisa… 

Chego ao local visto o meu casaco 3D made in Alentejo começando logo a ver coelhos 

ao longe, começo a chegar-me lentamente mas como já foram caçados com arma de 

fogo andam muito desconfiados. Pensei hoje estou lixado só consigo disparos longos, 

não deixavam aproximar mais que 50mts fiz 5disparos que mais parecia o matrix, umas 

passavam longe e outros viam a flecha ir directa a eles desviavam uma pata e ela 

passava estava mesmo todo lixado. Pensei espera que já vos lixo, fui buscar a minha 

cadelinha velhota e o meu canito novo como havia uns 7000mts quadrados de mato 

bravo para onde eles fugiam sendo a morada deles fora desse mato coloquei os perros 

na entrada do mato com vento a favor e eu fui para as moradas, nestas alturas tem ser 

sacana coloquei uma pedra na entrada dos buracos e coloquei me sobre uma parede 

de metro e meio com o meu 3D vestido a uma distancia de 10mts dos buracos, pouco 

tempo depois começo a ouvir os meus perros a laticar pensei já descobriram um, 

segundos depois vejo ele passar para outro mato, bolas…segundos depois outro, estou 

lixado. Ate que vejo um vir montado num jacto directo aos buracos e pensei uma das 2 

ou partes a pedra com a cabeça ou paras, optou pela segunda parou (deve ter pensado 

colocaram uma porta e não me avisaram) mal parou já eu tinha a puxada feita e xaazzz 

como sou nabo apontei ao coração mas a flecha achou por bem dar-lhe na cabeça, e 

quem sou eu para contrariar o facto…um já cá canta 

Esperei mais um pouco ate os perros chegarem ate mim por entre aquele mato denso, 

e lá vem mais um de jacto em versão matrix fazia um desvio perfeito dos obstáculos no 

caminho, não é que chegou ao buraco e como a pedra estava a uns 50cm de fundo 

amargou-se entre a entrada do buraco e a pedra, no inicio fiquei com cara de parvo so 

lhe via a ponta do rabo não consegui disparar tento mudar de posição ele presente e 

sai em corrida como ao buracos ficam numa pequena várzea limpa viro me para ele e 

digo espera esqueces-te isto dou um desconto e zaaxx mas como não tive tempo de 

fazer os cálculos da velocidade coelho flecha, passou lhe por baixo mas ele percebeu a 

mensagem com o valente pulo que deu…há sempre que arriscar pois com já porr uma 

vez deus ouviu as minhas preces colocando uma das minhas flechas que ia em voo 

directa com um coelho que teve morte quase imediata…entretanto chegam os meus 

perros, bem ficaram eufóricos com o coelho, principalmente o meu novinho que vai na 

foto.Com isto ficamos a concluir que os bons resultados vem com a inteligência e 

sacanice do caçador he he he 

Boas caçadas pessoal…   



 
 

 
Parede identica há do local, casaco 3d e arco são os mesmos 

 

 
Teddy, coelho e flecha 




