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CRAPUL CU SOLZI DE AUR!
miercuri, 05 septembrie 2018

Pescuitul la crap nu este un pescuit care s-mi plac prea mult, dar este, totu_i, foarte palpitant
_i foarte minuios, mai ales dac eti inspirat în alegerea momelii cu care urmeaz s pescuie_ti.

Nu am pescuit prea mult la crap în bogata-mi carier pescreasc, chiar m consider un novice într-o astfel de îndeletnicire.
Singurele partide de pescuit la crap au fost cele de pe Clisura Dunrii, iar acolo pescuiam aceast specie doar când pe_tii
rpitori precum _alul, _tiuca _i avatul nu se hrneau cum trebuie. Doar în acele situaii mai puneam dou, trei bee la fund
pentru crap, cu cocoloae de mmligu _i râme negre de pmânt.

În Austria, în schimb, am avut ocazia de mai multe ori s pescuiesc _i la crap, fapt care se datoreaz în mare parte
asociaiei de pescuit din care fac parte, dar _i celor câteva bli unde noi, cei din asociaia pescarilor sportivi, putem pescui la
pe_ti pa_nici, cum ar fi crapul, amurul, carasul, roioara, babusca _i pltica. Iar cum apele râurilor unde pescuiesc la rpitori
sunt mai tot timpul anului mari _i tulburi, de multe ori sunt nevoit s-mi încerc norocul _i pe malul blii, acolo unde m
consider un începtor.

Am plecat la un pescuit de pstrv într-o dup-amiaz cu o vreme foarte frumoas, dar mi-am luat cu mine _i ustensile de
pescuit crap pentru eventualitatea în care apa râului unde urma s pescuiesc ar fi fost foarte mare sau excesiv de tulbure.
Am ajuns pe malul râului dup jumtate de or de mers cu ma_ina, apa era foarte sczut, dar, din pcate, foarte tulbure, sigur
ploase binior la munte, altfel nu-mi explic fenomenul. Am decis s renun la rpitorii mei în favoarea crapilor din balt, am
plecat în grab la primul magazin i am cumprat ceva porumb la conserv. Am ajuns pe malul blii, am montat undia cu prima
momeal la porumb _i m-am pus s momesc locul unde urma s pescuiesc. Mai aveam vreo dou ore de pescuit pân la lsarea
întunericului, oricum, pe balta cu pricina pescuitul pe timp de noapte este interzis.

Am a_teptat aproximativ 20-30 minute pân la primul atac din partea pe_telui, iar în momentul în care am contrat, pe_tele,
cel mai probabil, a scuipat momeala din gur _i nu l-am înepat. Figura s-a repetat de mai multe ori, iar eu am fost pe cale smi pierd rbdarea de pescar staionar, fiind presat _i de puinul timp rmas pân la lsarea întunericului. Îns, cum sperana moare
ultima, am insistat s ndesc în continuare _i s sper mcar la o captur binemeritat. Am fost rspltit în cele din urm cu un crap
de toat frumuseea, cu solzi aurii, care pur _i simplu s-a înepat singur, eu având doar datoria de a-l aduce la mal _i de a-l
scoate cu juvelnucul la msurtoare. A fost un exemplar de toat frumuseea, 3,5 kg _i 52 cm, cel mai mare pe care l-am
prins în prodigioasa-mi carier de pescar sportiv. Am plecat în mare grab acas, bucuros _i cu gândul la o cin copioas, cu
mmligu, mujdei de usturoi _i pe_te proaspt. Bineneles, toate aceastea asortate cu o uic de prune de Cara_ova.
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