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PE CARAS IN JOS
vineri, 31 ianuarie 2014

{xtypo_quote}Spuneam în articolul precedent c amintirile pescre_ti, cu cât sunt povestite mai mult, cu atât devin mai
frumoase _i parc prind mai mult viac.{/xtypo_quote}

De aceast dat este vorba despre o aventur la pescuit pe malul minunatului nostru râu Cara_, în aval de comun, undeva la
încruci_area cu râul care izvor_te din muncii Aninei _i care _erpuie_te prin minunatele chei ale Gârli_tei. Aici jos râul Cara_
are un debit pucin mai mare, prin urmare _i locurile de pescuit sunt mai atrgtoare, cu tauri si gropane care ajung pân la
adâncimi de 2 m _i lcimi de 7-8 m în unele locuri, aceste oferind un mediu subacvatic optim pentru sl_luirea pe_tilor de
dimensiuni mari.

Cum iarna btea la u_ _i afar nu erau mai mult de câteva grade peste 0, am decis ca distanca pân la locul unde urma s
pescuiesc s o parcurg pe jos, deoarece în acea vreme nu dispuneam de un alt mijloc de transport în afar de o motociclet.
Ustensilele de pescuit mi le-am pregtit cu o sear înainte, dar tot m-am trezit cu noaptea în cap pentru a fierbe cuica de
prune, foarte important pe o astfel de vreme. buica trebuia preparat dimineaca, înainte de plecare, pentru ca termosul s o
poat pstra cât mai mult fierbinte _i plcut. Aveam de strbtut o distanc destul de mare pân la locul cu pricina, îns aerul rece _i
curat din dimineaca acea de noiembrie _i peisajele acoperite cu brum de lâng marginea râului au fcut ca distanca s mi se
par atât de scurt încât nici nu mi-am dat seama când am ajuns la destinacie. Am ales un loc cu apa lin _i adânc de aproximativ
1,5m, iar cel dintâi lucru pe care l-am fcut a fost momirea apei cu bulgari de mmlig în care am introdus viermi_ori de carne
_i râme ro_ii de blegar. Am fcut trei &bdquo;bombe&ldquo; de mrimea unei mingi de handbal _i le-am plasat în locul unde
apa avea cea mai mare adâncime, iar dup aceea mi-am turnat o cnic din licoarea lui Bachus, fierbinte, _i m-am delectat
prec de o jumtate de or, lsând pe_tilor suficient timp la dispozicie pentru a gusta din mâncarea plasat în relieful lor
subacvatic.

A_adar, am montat o undic la montur fix cu plumbul în fac _i dou cârlige cu forfac de 15-20 cm, unul cu un buchet de râme
ro_ii de blegar, cellalt cu o râma neagr de grdin, din aia _erpeasc, cum o numim noi pescarii. A doua undic, lung de 5m,
am înzestrat-o cu o mulinet micuc, tip spining, plut de 3 gr, 3 alice de plumb, cu nailon de 0,16, linie principal, _i forfac la
cârlig de 0.12, Am ales un cârlig foarte mic, de 0.16, o montur fin _i sensibil pentru pescuitul la scobar. Am pus 2 viermi_ori
de carne pe cârlig _i am lansat în amonte, lsând curentul apei s plimbe montura în zona unde momisem adineauri. ^i, cum
era de asteptat, beldica a fost primul pe_te pe care aveam s-l prind, urmat _i de câciva cleni_ori de vreo dou veri, eliberaci
imediat. Au mai urmat înc 20-30 de beldice, eliberate în juvelnic pentru saramur, dup care s-a auzit sunetul inconfundabil
al clopocelului la undica cu montur fix. M-am repezit _i am contrat imediat, având parte de un dril superb, deoarece erau
doi pe_ti agcaci la monturile mele cu râm, o mrean de Dunre de aproximativ 400 gr _i un cleni_or pe care l-am eliberat. Un
început superb, ce mai, srbtoare mare la mine în tabr! Se fcu-se ora 10, soarele dogorea puternic, gradele s-au înmulcit
afar, pe_tii se hrâneau ca la carte _i atunci mi-am zis s înmulcesc gradele _i pe dinuntru, a_a c mi-am mai turnat o cea_c
de cuic fiart _i mi-am continuat recitalul la barzaci. Între timp am mai prins 6 mrene de Cara_ _i 2 de Dunre.

Odat cu înclzirea vremii, spre orele prânzului, _i-au fcut aparicia _i scobarii. În scurt timp am pescuit trei, dintre care unul
mai rsrit pe care l-am putut scoate numai cu ajutorul minciogului deoarece dep_ea u_or pragul de un kg, toci trei prin_i la
viermi_ori de carne. Am schimbat momeala la montura fix, am redus un cârlig, iar ca momeal am pus un pe_ti_or viu, un
creiete, putând astfel s-mi pregtesc ceva de mâncare în lini_te, deoarece momelile cu râm erau atacate furibund de beldice _i
mrene brumrii. La montura cu pe_ti_or viu era altceva, în afar de vreun clean mare sau, mai rar, un pstrv, altceva nu m
putea deranja de la ora prânzului. Am fcut focul, mi-am ascucit o cepu_ din lemn de alun cu care am fript dou bucci de
ceaf de porc _i o bucat zdravn de slnina afumat de cas, iar în jarul focului am introdus dou bucci de ceap învelit în folie de
aluminiu. Ce mai, o delicates de mâncare pe malul râului! Între timp mi-am mai turnat 2 cnice din licoarea bahica pentru ami spori pofta de mâncare, regretând în tot acest timp doar absenca aparatului de fotografiat, pentru c a_ fi surprins ni_te
poze demne de invidiat _i de revistele de specialitate. În sfâr_it, m-am delectat cu buntcile pregtite cu mare grij _i rbdare,
am verificat momeala la undica cu montur fix _i totul prea la locul lui. Am mai fcut doi bulgri de momeal cu mmliga rmas,
am momit din nou în acela_i loc _i a reînceput recitalul la prins beldice. Am avut parte _i de dou atacuri timide la montura
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fix, se pare c ni_te clenuci mai mici au avut curajul s-mi atace pe_ti_orul momeal îns nu erau îndeajuns de mari ca s-l poat
înghicii.

Am decis s pun capt acelei minunate zile de noiembrie, cu mult soare _i mult pe_te, dup ce am mai capturat doi scobari
la viermi_ori de carne. Timpul trece foarte repede pe malul râului, se fcuse deja ora 15:30, _i a trebuit s plec pentru c altfel
riscam s m prind noaptea pe drum din cauza distancei mari pe care trebuia s o parcurg pân acas. E de prisos s mai adaug
c gândul îmi sttea înc de pe atunci la o alt ie_ire la pescuit, o ie_ire într-o lume cunoscut numai de noi, cei imptimici într-ale
tagmei.

Petru Milo_
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