
A história do coxo! 

 

Pois então vou-vos contar a história do coxo. 

O coxo era um exemplar da espécie Sus scrofa, espécie que muitas horas de sono me 

tira e muitas imagens em sonhos me proporciona, pequeno, ainda com o seu casaco 

brilhante de riscas, a quem os males da vida lhe valeram uma perna. Este pequenino 

era tenaz e lutador e embora fisicamente diminuído, o seu espirito de sobrevivente 

carregava-o a cada dia para ver mais um sol nascer… Bem, acho que não vou por aqui 

senão quando chegar à parte do tiro vocês já estão todos a fungar e de lencinho na 

mão e chamam-me de assassino! 

 

Então, o coxo, como alguns lhe chamavam, era chamado assim porque era coxo… 

dahhhh! 

Outra vez! Esta é a história de um javali coxo, que… também não! 

Ok.  

Dia 6 de Maio fiquei de receber um caçador. Os porcos têm estado muito assíduos de 

um único cevadouro, o Barro. Nas fotos da camara queixinhas que lá tenho, aparecia 

em plena luz do dia um javali listado sem uma perna, mais propriamente a esquerda. 

Não dava para perceber se tinha um coto, se era defeito de fabrico, se era uma ferida 

de guerra ou o que era, e como gestor de caça, tinha obrigação de retirar este 

exemplar da população. Além disso, a minha essência de caçador impunha-me que o 

bicharoco não podia sofrer mais e alguma coisa tinha de ser feita, mas, e há sempre 

um “mas” nestas coisas, o cevadouro do Barro era o único sitio a ser visitado com a 

frequência mínima que eu pretendo quando recebo cá caçadores, ou seja, todos os 

dias.  

A informação de que teria um caçador interessado para cá vir nesta lua fez-me ir 

adiando o encontro com o coxo até que no dia 4 de Maio, o coxo deixou de aparecer 

nas fotos. Fiquei apreensivo, não pela questão da gestão mas pela parte da ética do 

caçador. Custava-me que o animal tivesse a sofrer e temia não o encontrar mais para 

lhe dar a extrema-unção.   

Pois o dia 6 lá chegou e com ele chegou pelas 17h30 o tal caçador, sujeito novo e 

simpático que eu ainda não conhecia. Vou reservar os nomes por uma questão de 

respeito.  



A conversa desenrolava e as informações, pedidos e restrições sobre o que poderia 

acontecer foram fluindo. Esta altura do ano é tramada pois é tipicamente altura de 

ninhadas e as fêmeas acodem aos cevadouros com as proles agarradas às tetas, mas 

não menos frequente, aparecem o que eu chamo de creche. A “creche” é um conjunto 

de pequeninos que andam todos juntos e que pertencem a mães diferentes. Anda 

tudo ao molho. As mães andam todas ali e na maioria das vezes são acompanhadas 

pelas professoras (fêmeas que não estão paridas, andam na molhada também e até 

põem ordem nos traquinas de vez em quando) … Ora, são essas “professoras” que a 

malta deve alvejar. O truque está em perceber quais são. 

Expliquei como pude esta questão fazendo figas que o caçador conseguisse deslindar 

uma destas ditas para que eu pudesse baptizá-lo (sim, este seria o seu primeiro, e ia 

ser com certeza). Mas eu também andava com um “gremlin” cá dentro que me 

enxegava a cachimónia para que eu fosse para outro palanque onde uns dias antes 

um porquinho tinha deixado a marca do chinelo. Devia ser o equivalente suíno a um 

sapato humano tamanho 48, para não exagerar! 

 

Perguntei se o companheiro estaria interessado em verificar as miras, pelo que me 

disse que sim. Aproveitei para ir a casa arranjar as minhas coisas quando recebo um 

telefonema dele a dizer que: ”… se calhar já não faço espera! Houve aqui um 

percalço…” 



Fui ter com ele, e para tornar curta uma história curta, ocorreu um dry fire! A mente 

prega estas partidas e a dele já estava nos porcos que ia ver, pois atirou ao bloco para 

ver se estava tudo afinado, só que se esqueceu do virotão… Bem, não há nada a fazer! 

Palheta partida, carro carregado e viagem de volta antecipada… 

Bem, eu que ia para os Fios apenas com esperança, passei a ir para o Barro com muita 

certeza. E lá fui! Cheguei lá e a primeira coisa que fiz foi analisar o vento… não estava 

mau mas longe de estar bom. Se eles entrassem por onde suspeitava tinha 50-50 de 

hipóteses de me toparem e isto das probabilidades tem sempre o seu peso. Lá mudei 

de sítio, escondi-me bem escondidinho e esperei.  

Esperei, esperei (pareço o Madu? Nahh) mas não esperei muito pois 40 min depois 

(20h20 em plena luz do dia), pelo canto do olho vejo uma cabecinha a sair do mato.  

 

A cabeça vinha bem, mas a traseira vinha torta e desnivelada… O MEU COXOOOO!!! 

Pensei eu. E era. Mando mensagem ao Vilela, para ele não ficar com azedo na boca e 

decido/informo que vou tentar abatê-lo. Deixei-o coçar-se (coitado, a falta da pezunha 

esquerda dava-lhe uma comichão daquele lado… ele bem dava à perna mas, a perna 

não estava lá!)  

Pois o coitado andou a depenicar uns baguitos que estavam no chão, mas era tão 

vagaroso que nem a camara queixinhas era acionada. Coitadito!! Aquilo tinha de 

acabar ali. Era a minha oportunidade… 



21 metros, porco distraído a comer, posição lateral para mim, mira no cudilho e lá vai 

broa. Meus amigoszzz, foi o melhor tiro que fiz até hoje. Perfeito! A flecha passou por 

ele como se manteiga se tratasse. O bicho leva o tiro, espinoteia como pode para dar 

às de Vila-Diogo, mas a falta das rodas todas e a perfeita colocação do tiro, só lhe 

permitiram dar 4 saltinhos e finar-se ali mesmo… 

 

 

À direita do bidon está a flecha com o nock acesso, que só parou ali porque bateu no 

disco (PIMMM!). O javali jazia logo a seguir à moitita que se vê na margem direita da 

foto. 

 

Ora, ainda era cedo e não tinha feito barulho, conseguia ver o porco dali, de maneira 

que fui empiolá-lo para continuar a espera. Além disso estava curioso para ver o coxo… 

Não tive com grandes apreciações no local mas depressa reparei que defeito de 

nascença não era e que além disso tinha um tumor no ventre. 



 

 

 



E assim fiz, trouxe o coxo para o pé de mim e deixei-me estar. Estava nesta altura 

particularmente curioso de ver a reacção dos outros ao sangue deste. 

Pelas 22h oiço a creche dentro do mato. Fitei como pude na direcção dos distúrbios e 

eis que me aparece uma multidão. Não estou a brincar, eram mesmo muitos, e tudo 

a correr. Alguns escorregaram na lama quando travaram que até pelo bidon passaram, 

de tão depressa vinham, outros maiorzinhos e rufias, era só darem tarrascadas uns nos 

outros, olhem, aquilo era uma confusão… 

 

 

Este grupo deveria ter uns 12 mas logo depois mais outros tantos apareceram… que 

p*** de confusão! Perdi a contagem aos 25… 

Bem, bidon pelo ar, porcos pelo ar, tudo à porrada, até que chega a “directora” 

daquilo tudo, prega uma carreira numa das professoras que a meteu com uma 

trombada dentro da charca. Deu um chega para lá noutra que esta era só fugir e 

grunhir, parecia que tinha brasas nos pés, até que lhe dá o cheiro do sangue… Desviou 

as atenções da miudagem e fica desconfiada de volta da poça de sangue. Um ronco 

aqui, outro a seguir, mas o barulho era tal que ninguém queria saber dela para nada. 

Chateada de tamanha falta de atenção, lá vem ela outra vez afiar a tromba no primeiro 

coitado que lhe apareceu, mas era tão grande que com a mesma trombada pôs a 

grunhir o que a levou e os 3 a seguir… Era uma porca valente, muito perto dos 3 dígitos 



se não já nessa categoria. Volta para o sangue e põe o seu órgão olfativo 

poderosíssimo a trabalhar. Veio ter comigo que nem um teckel bem treinado.  

Esta porca era a Directora da creche mas também era mãe, e quando vem no rasto 

trás consigo 3 crianças e uma babysitter (à laia de dondoca rica com capacidade 

financeira). Eu achei graça à capacidade e determinação com que ela seguia o rasto 

mas só me apercebi que aquilo podia correr mal quando ela chegou mesmo perto. É 

que eu tinha escolhido tão bem a minha posição que o vento nunca me denunciou, e 

não fosse eu tê-la enxotado, os 2 metros que faltavam para me morder tinham sido 

feitos num instante. Não que ela viesse para isso, mas com crias atrás sei lá eu se não 

seria esse o destino… A 2 metros de mim estava o coxo e ela quando deu com ele, 

pregou-lhe uma trombada que o fez atravessar a estrada. Eu achei mal e enxotei-a, foi 

por isso… (!) 

Pois ela lá deu comigo quando foi à procura do vento que trazia aquele barulho (de 

mim a enxotar) e deu alarme geral… Esse já ninguém ignorou e em poucos segundos 

fiquei no sossego da noite outra vez. 

 

Dei por finda a minha espera, tirei mais umas fotos ao coxo que, acredito, perdeu a 

perna ou por laço ou por ter levado uma dentada. Com o tumor fui aconselhado pelo 

vet a enterrá-lo. 



 

 

Entrada do tiro. 



 

 

Saída do tiro 

Assim foi a minha noite de ontem e a história do coxo. 

Boas caçadas. 

Diogo 

Ahh, já me esquecia, os porcos voltaram lá nessa noite… Bom sinal! 

 


