
Caçadas de desanimo 

Tudo começa ao final duma tarde quando decido ir tentar quebrar uns coelhos, pego no Martin jaguar 

recurvo e la vou eu. não foi necessário andar muito para começar a ver os primeiros coelhos, de inicio não 

deixavam chegar perto para  efetuar disparo, depois de algumas tentativas aparece o primeiro a 18mts em 

ótima posição faço a puxada lentamente e zaxxx, parece que pressentiu a flecha em voo e da um pulo para 

a frente foge a flecha foi mesmo ter com uma pedra talvez a única naquele local, menos 7cm como tinha 

faca cortei a ponta e voltei a colocar o incerto,  assunto resolvido. Volto a seguir o meu percurso, não tarda 

vejo ao longe numa abrigada ao sol 8coelhos a curtir o bronze, tentei aproximar-me mas o vento suave e 

tramado não estava a meu favor, tentei um disparo longo uns 30mts saiu um palmo a baixo. Estava a 

correr mesmo mal, mais uns metros e volto a encontrar outro a curtir o sol 20 e poucos metros puxada 

suave e zaxxx deu-me a parecer ter-lhe tocado mas ele seguiu a sua viagem. Um pouco mais há frente saiu 

um em corrida faço a puxada ao mesmo tempo que corro o coelho junto com o arco e numa distancia de 

25mts zaxxx maravilha acho que ainda a sentiu no pêlo mas nem sinal de sangue estava a correr mesmo 

mal, atravessei um vale e vejo um bando com uns 9 ou mais pombos torcaz estavam em queda, logo não 

deviam ir muito longe, em passo de corrida desloco-me naquele sentido logo que chego mais próximo os 

movimentos são lentos ate descobrir onde teriam eles pousado, desloco-me junto a uma parede de xisto 

antiga e mal espreito para o outro lado vejo logo todos eles debaixo dum aglomerado de azinheiras a uns 

30 metros de mim, foge era longe, tinha de esperar que se aproximassem, 15minutos depois começam a 

deslocar-se na minha direção coloco-me em posição, mal consigo que eles estejam uns 20mts e zaxxx, em 

cheio grande malha, achei eu ate o começar a ver voar com a minha flecha alojada na zona das tripas nem 

estava acreditar no que via, e sempre a voar mais alto mas já sozinho, deixei de o ver logo que me meteu 

um cabeço pela frente mas já em queda, corri de imediato mas já estava anoitecer nem flecha nem 

pombo, fiquei todo lixado… 

No dia seguinte logo cedo pego no samik Vulcano e desloco-me ao local na esperança de pelo menos 

encontrar a minha flecha, corri mato a cima mato a baixo e nada de nada estava mesmo desanimado já de 

regresso vejo ao longe um saca rabos que vinha em minha direção baixei-me ficando em posição de 

disparo, assim que ele se mostra por completo em posição lateral e a uns 15mts zaxxx aqui vai uma ponta 

de treino, deu um salto enorme ficando com a flecha alojada mas entrou pouco, correu uns 10mts e ao 

passar por umas estevas perdeu a flecha correndo mais uns 10mts e caindo. Era uma fémea com um pelo 

lindo que esta de momento a ser preparada para colocar sobre um móvel.                                                                              



 

 

 Nesta imagem da para ver o quanto a flecha foi bem colocada.  

Boas caçadas 


