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Primavara în Austria
miercuri, 04 septembrie 2013

{xtypo_quote}Primvara lui 2013 m gsise la lucru în Austria, departe de familie, prieteni, ceaun
_i fermectorul râu Cara_.
{/xtypo_quote}

Dezamgit de vremea ploioas din ultima vreme, am decis s îmi încerc norocul pentru a patra oar la un pescuit de pstrv. Mai
încercasem de trei ori, îns fr rezultat _i fr activitate din cauza apei tulburi _i cu debit foarte ridicat, cauzat de topirea zpezii
de pe munte dar _i de ploile foarte dese din ultima perioad.

Deoarece mi se apropia sfâr_itul perioadei de munc, am decis s mai încerc o dat râul care anul trecut mi-a oferit atât de
multe aventuri plcute _i exemplare de pstrav capitale, atât curcubeu cât _i indigen, _i foarte rar câte un fântnel. Aveam de
parcurs cu ma_ina aproximativ 60 km pân la locul cu pricina _i în gând îmi tot schimbam momelile artificiale - voblere cu
oscilante, lingurice cu rotative,.etc - deoarece nu _tiam cu care dintre ele s-mi încerc norocul. Cum râul era limpede _i cu
un debit deosebit de ridicat am decis s încep cu oscilante micuce de 4-6 cm, de culori închise, pentru c pe o asemenea ap
oscilanta se recupereaz mult mai u_or decât voblerul sau rotativa. Am început s pescuiesc numaidecât, deoarece nu aveam
prea mult timp la dispozicie, cam o or pân la lsarea întunericului.

Dup primele lanseuri fr nici un atac am decis s schimb oscilanta în favoarea uneia mult mai mari _i de o culoare mai
deschis, cu mult ro_u pe ea. Lansam în aval, unde era apa mai adânc, lsam nluca s ating fundul apei, recuperând lent _i cu
opriri bru_te la intervale scurte de timp. Imediat a survenit _i primul atac, urmat _i de prima captur - un pstrav indigen de
aproximativ 300-400 de grame. Fiind primul în acest an am hotrât s-l eliberez, de_i era peste limita legal admis. Au urmat
alci doi curcubei mult mai mici, eliberaci _i ace_tia imediat. Am mai pescuit cam un sfert de ceas _i am mai capturat înc
doi indigeni de aproximativ 700-800gr. pe care i-am recinut pentru o prjeal dup care am schimbat locul, alegând unul cu
apa lin _i mai adânc. Pe msur ce se apropia vremea amurgului aveam o presimcire optimist în speranca capturrii unui
exemplar mai mare, astfel c am schimbat oscilanta cu o rotativ mare, Meeps Aglia numrul 4, galben _i cu buline ro_ii. Am
lansat de câteva ori în amonte, îns fr rezultat sau vreun interes din partea pe_tilor, apoi am lansat paralel cu malul opus _i
am observat o siluet neagr urmrindu-mi nluca cu un foarte mare interes. Nu eram foarte sigur dac era vorba de un pe_te
uria_ sau altceva, putea fi _i o vidr sau Lostrica. M-am ghemuit încet de_i eram bine camuflat _i am lansat în acea_i
direccie, dar de aceast dat recuperarea nlucii o fceam mult mai lent. Când nluca ajunsese în zona unde observasem acea
siluet s-a începenit brusc _i nu am mai vzut-o. Eram 100% sigur c ceva mi-a mu_cat nluca mincinoas _i atunci lupta a
început. Undica era reglat pentru asemenea cazuri, astfel pe_tele putea s-_i ia fir cât voia. A fugit prima oar înspre amonte
vreo 30 metri, dup aceea înspre malul opus unde apa era mult mai adânc _i pe_tele avea tendinca de a se trage la fund.
Înc nu _tiam cu ce fel de pe_te m luptam _i nici nu _tiam cât de mare este, astfel c a trebuit s fiu foarte precaut. Tot ce
_tiam era c pe_tele care se zbtea din toate puterile trebuia s ajung la mine în minciog. Recuperam foarte pucin din fir,
asta numai în cazul în care simceam c pe_tele cedeaz un pic _i încet, încet l-am apropiat de mal. Dup culoarea galben de
sub burt mi-am dat seama c este vorba de un pstrav indigen, ,,salmo truta fario&rdquo;, de toata frumusecea. Cu ajutorul
minciogului l-am adus la mal _i am fcut o poz la locul incidentului ca s se bucure _i cititorii ziarului nostru local Hrvatska
granica.

Msurtoarea oficial am fcut-o acas, stropit cu mult bere rece _i
trit la intensitate maxim, cu o bucurie de nedescris în sufletul
meu. Era vorba de un pstrav de râu de nu mai pucin de 58 cm _i 2,1 kg,
pe care l-am curcat _i congelat în speranca de a-l duce în car. Acolo
urma s-l pregtesc la iarb verde împreun cu familia., pe un grtar
încins, uns cu miere _i ulei de msline extravirgin, cu mujdej de
usturoi _i o mmliguc la ceaun.
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Petru Milo_
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