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IARNA PE DUNARE!
joi, 13 martie 2014

{xtypo_quote} La numai câteva zile dup ce Mo Nicolae ne-a umplut ghetuele cu daruri,
am hotrât de comun acord cu bunul meu prieten Kantorul s ieim împreun la un pescuit pe Dunre, în sperana capturrii câtorva
ali pentru masa de Crciun.
{/xtypo_quote}

Dup îndelungi insistene, l-am cooptat în echipa noastr _i pe Koka Jelovac, altminteri un prieten comun din localitatea
vecin Clocotici.

Zis i fcut, în data de 10 a lunii decembrie, o zi frumoas cu mult soare, ne-am luat inima în dini i am pornit cu mari
sperance spre marele fluviu. Am plecat dimineaa la ora 4 din Caraova _i ne-am îndreptat mai întâi spre Clocotici de unde lam luat pe Jelovac, dup care am pornit la drum, prima oprire fiind la brutria din Grdinari, pentru a cumpra pâine cald i
cafea. Cu o zi înainte de a purcede la drum, _i acest lucru merit mencionat, mi-am pregtit cu mare atencie ustensilele i
momelile cu care urma s pescuim. Îi cuno_team foarte bine pe tovar_ii mei, ambii erau novici în ale pescuitului pe Dunre
_i nu puteam s m a_tept la niciun ajutor din partea lor. Cei drept, Kantorul era un pescar înrâit, în ciuda faptului c nu mânca
niciodat pe_te, numai c experienca a dobândit-o în mare parte capturând pstrvi în apele de munte. Pescuitul pe Dunre
presupunea, totu_i, altceva.

Cum drumul spre &bdquo;locul faptei&rdquo; era lung _i anevoios, aveam nevoie de cel pucin dou ore pân la primul
punct de pescuit, trebuia presrat, fr doar _i poate, cu poveti pescreti i vântoreti, mai ales c doi dintre noi eram i membri
vântori ai A.J.V.P.S. Cara-Severin. Prima oprire de pescuit am fcut-o la Cozla, la grania dintre judeele Cara_-Severin i
Mehedini, un loc unde eu personal am avut de-a lungul timpului cele mai bune rezultate la pescuitul alului. Ca momeal
am folosit petiori mici de pe Cara, dar i schaduri i twistere din silicon de diferite mrimi i culori. Am btut malul Dunrii în sus i
în jos, aproximativ 1 km în fiecare parte, îns, din pcate, fr nici un rezultat. Am decis s facem o pauz pentru a analiza mai
bine situacia, prilej cu care ne-am turnat fiecare o cni cu ceai fierbinte, îmbuntit, bineînceles, cu uic de prune din
Cara_ova. De ceaiul astfel îmbuntcit ne-am bucurat doar eu _i Ialovac pentru c cel de-al treilea, Kantorul, era de la bun
început sacrificat datorit faptului c trebuia s conduc ma_ina. Mi-a prut ru de el, cu atât mai mult cu cât îi cuno_team înclinacile
spre licoarea lui Bachus, astfel c i-am îmbuntcit _i lui ceaiul, îns numai cu zeam de lmâie. Dup un timp am schimbat locul
de pescuit, îns i acolo la fel, nici un rezultat. i cum se apropia ora prânzului am decis s facem focul i s punem ceaunul în
aciune. Toate bune i frumoase, îns lemn de foc ia-l de unde nu-i. Am avut noroc cu o persoan mai în vârst care trecea pe
acolo cu o cru plin cu lemne pentru foc. L-am oprit imediat pe acel om harnic care, în pofida vârstei înaintate, nu-_i irosea
zilele la pescuit, i i-am cerut respectuos câiva chitici.
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i cum petele în tot acest timp nu ddea nici cel mai mic semn c
vrea s se hrnea-sc, am rmas o perioad mai lung în jurul focului,
lâng ceaun, lsând s curg povetile pescreti i vântoreti. Erau
care mai de care, dar _i cuica devenise mai bun deoarece, de o bun
bucat de timp, am servit-o fr ceai verde i fierbinte.

Fiindc iarna nu-i ca vara, ziua fiind scurt, am început încetior s
ne adunm ustensilele de pescuit i s ne lum rmas bun de la frumosul
i minunatul fluviu Dunrea. În drum spre cas am oprit la câteva
pescrii s cutm ceva _alu proaspt de cumprat îns _i acolo acelai
rezultat, nimic, nici proaspt i nici congelat. Eu am gsit, totu_i,
la un mo, ceva caras proaspt i am cumprat câteva bucci, îndeajuns
pentru o saramur, dar _i pentru a justifica în faa sociei timpul
pierdut la pescuit _i banii cheltuici pe benzin. Astfel s-a încheiat
aventura noastr pe malul Dunrii.

Pe drumul ctre cas, Kantorul era foarte hotrât s oprim la
un restaurant pentru a servi o ciorb de burt. Am oprit la Oravia,
îns numai noi doi, deoarece colegul nostru Jelovac, vrând ca în tot
acest timp s in pasul cu mine în lupta cu licoarea lui Bachus, s-a
lsat furat de Moul Ene, care vine pe la gene.

Într-un târziu
am ajuns _i acas, dezamgii de rezultatele obinute, îns împcaci cu
soarta _i bucuro_i c am avut parte de o nou aventur petrecut într-o
lume pe care numai noi, cei împtimii într-ale pescuitului, o
cunoatem cu adevrat.

Petru Milo_
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