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“PASTRAVUL DE ARGINT”
vineri, 13 iulie 2018

Odat cu deschiderea sezonului la pstrv, ardeam de nerbdare s fac o ie_ire pe malul râului la un pescuit cu nluci, special
destinate pescuitului la pstrv indigen _i curcubeu.

Cum apele râului unde urma s pescuiesc erau foarte tulburi _i cu debit mare, am luat cu mine _i dou lansete pentru
pescuitul crapului, deoarece asociaia pescarilor din care fac parte are _i câteva bli, special destinate pescuitului la crap.

Am ajuns dimineaa devreme, am constatat apa râului, cam mare pentru pescuitul pstrvului, _i am decis s lansez 2 bee, la
montur fix, pentru crap. O lanset pentru mine iar cealalt petru Emma, fiic mea. Ea, având dreptul de a pescui, însoit de
mine, gratis pân la vârsta de 14 ani. Am montat beele, unul la boabe de porumb iar cellalt la boiles. Am a_teptat cam dou
ore, fr nici o mi_care din partea pe_tilor, dup care ne-am apucat de gtit deoarece se apropia vremea prânzului. Fr prea
mult optimism _i o vreme urât, cu ploaie _i vânt, am decis s punem capt acestei ie_iri la pescuit pe malul lacului. În timp ce
ne pregteam de plecare, pe o ploaie aproape torential, pe lanseta fiicei mele am auzit clopoelul care indica clar trstura
pe_telui. Iar, cum eu eram plin de bagaje în drum spre ma_in nu am fost îndeajuns de rapid s iau lanseta în mân, s contrez
_i s înep pe_tele care prea foarte hotrât. Dup dou atacuri turbulente, lanseta fiicei mele a aterizat direct pe malul lacului
dup care s-a scufundat cu o vitez destul de mare _i s-a fcut nevazut numaidecât, tras spre adâncimea lacului de pe_tele
hotârt s-mi lase fetia fr undi. Nu prea aveam mare lucru de fcut, decât s-mi caut cuvintele pentru ami consola _i lini_tii fetia
la aflarea ve_tii care, _i pe mine, ca pescar, m-a pus pe gânduri.

Ploaia s-a oprit, noi eram deja acas. Am încins repede grtarul _i cutam cumva s m lini_tesc, în primul rând pe mine însumi,
deoarece lanseta pierdut nu era chiar una foarte ieftin. Iar spre sear am hotârt s iesim puin la un pecuit de pstrv, dac la
pe_tii pasnici nu am avut noroc, dimpotriv am parte de un ghinion mai rar întlnit. Am ales o ap mic _i mai limpede, din
apropiere, unde am plecat de îndat. Am ales oscilante de culoare deschis, iar la început am lsat-o pe Emma s pescuiasc,
cu toate c ea nu are experienc la lans pe malul râului, lucru ce ma costat în pierderea a patru oscilante _i patru agrafe cu
vârtej. Am pescuit _i eu puin, îns, am prins doar trei pstrvi sub dimensiunile minime admise de lege. Am mai lansat de
câteva ori, cu oscilante de culoare alb, într-un final am avut parte de un atac pe msur _i am scos la mal un pstrv de culoare
argintie, un pstrv curcubeu de toat frumeseea. Acum eram toi fericii, mai puin Emma, dar în zilele urmtoare am comandat
de urgen o nou lanset _i mulinet, pentru domni_oara pescar în devenire.

Petru Milo_
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