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PE APE SALBATICE!
miercuri, 19 iunie 2019

Cu o sptmân înainte de Pa_te, familia mea a plecat în România, iar eu am fost nevoit
s mai rmân în Austria câteva zile în plus, din cauza unei urgene la firma unde lucrez.

Astfel am avut parte de un sfâr_it de sptmân singur printre strini _i departe de cas, de pe urma cruia am profitat din plin,
fcând o ie_ire la un pescuit de crap, pe ape slbatice, lâng grania cu Slovenia.

Un loc frumos _i de poveste, cu un lac imens, aprovizionat cu dou râuri care se scurg în acesta _i câteva bli pline cu pe_ti
_i ape adânci, dar _i cu foarte mult vegetaie. Un fel de mini-delt. Plnuisem aceast ie_ire la pescuit pân la cel mai mic
detaliu, cu câteva zile înainte de plecare, de fric s nu uit ceva important acas, fr de care aceast aventur s devin imposibil.
Am plecat cu noaptea în cap, în sperana ocuprii vreunui loc mai bun de pescuit _i cât mai prielnic pentru campare cu
ma_ina, având în vedere faptul c urma s înnoptez pe malul unui lac necunoscut. Am ajuns dimineaa devreme în jurul orei
7:00, am pltit cotizaia pentru pescuit, dup care am plecat în cutarea unui loc propice pentru tabr, unde urma s-mi petrec
urmtoarele 24 ore pe malurile unor ape slbatice, înc necunoscute mie.

Odat ajuns pe malul blii, primul lucru, _i foarte necesar în astfel de cazuri, a fost s momesc locul unde urma s pescuiesc
cu nad din bel_ug. O nad fcut de mine cu o zi înainte: fin de porumb _i fin de grâu, amestecat cu miere _i usturoi pisat,
care dup prerea mea este cea mai eficient nad pe ape necunoscute _i slbatice. Am fcut bulgri mari cât pumnul, în care am
adugat viermu_i de carne, râme ro_ii _i boabe de porumb i pe care le-am aruncat la câiva metri distan de malul apei, fix în
locul unde urma s pescu-iesc _i s-mi lansez lansetele cu momeli , care mai de care mai spectaculoase, începând de la
boiles, pops-upuri, migdale, nuci, etc, pân la viermu_i de carne _i boabe de porumb înmuiate în lapte cu bere sptmâni întregi
_i care put insuportabil, dar, care s-au adeverit a fi, de aceast dat, cele mai eficiente.

Dup ce mi-am instalat tabra unde urma s pescuiesc, am lansat dou bee la montur fix, una dintre ele cu montur simpl
(co_ule cu nad _i cârlig umplut cu boabe de porumb), iar pe al doilea boiles plutitor cu arom de cire_e _i arahide. Ambele
bee erau montate pe senzori cu telecomand, astfel încât puteam s-mi vd linitit de grija taberei, pregtirea prânzului, dar _i, de
ce nu, de o du_c zdravn de uic din Cara_ova. Între timp, la prima lanset am avut parte de primele atacuri care s-au
soldat cu primele capturi ale zilei. Capturi frumoase, cu doi crapi frumo_i _i trei pltici de dimensiuni considerabile, pe care
i-am eliberat numaidecât. De_i aveam voie s retin pe_tii prin_i, am simit c nu sunt pe_tii mei, dup care am strbtut atâia
kilometri cu ma_ina, chiar dac unii treceau pragul de 3 kg. Pe la orele prânzului s-a înteit vântul _i a început ploaia de
primvar, iar pe_tii au încetat s mai fie activi, fapt care m-a determinat s-mi scot beele din ap, s mnânc ceva _i s-mi pregtesc
locul cu nad pentru pescuitul de sear. Am mâncat i am i reu_it s adorm aproximativ o or, dou. Iar dup orele 17,00 mi-am
reluat activitatea de pescar _i la propriu _i la figurat, cu fore noi. Am lansat ambele lansete în locul unde urma s
pescuiesc, _i mi-am deschis numaidecât o bere, proaspt scoas din malul lacului, unde a stat la rcoare înc de la orele
dimineii.

Dup numai câteva minute bune am avut parte de atacuri npraznice din partea pe_tilor la ambele bee. Cu greu am fcut fa
asalturilor furibunde _i spontane, la care nu m a_teptm, pentru a le putea rspunde cu contre. Am prins doi crapi foarte
frumo_i, de aproximativ 4,5 kg _i 6,5 kg, pe care i-am reinut, ambii prin_i la bobi de porumb. Am mai prins 6-7 pltici
printre care _i doi cara_i. Iar dup acest recital, cu o activitate hotrât din partea pe_tilor, care nu a durat mai mult de dou,
trei ore, am decis s-mi scot beele din ap _i s m lini_tesc puin. Am aprins focul, lmpile cu gaz _i toate necesare pentru o
iluminare decent a taberei unde urma s-mi petrec noaptea.
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Imediat dup lsarea întunericului, am trecut la pregtirea cinei, aveam ceva frigrui din carne de miel, mujdej de usturoi _i
pâine prjit pe grtar. Lâng lumina focului m-am delectat cu o cin copioas _i bere rece, dup care m-am dus la culcare, mulumit
în adâncul sufletului _i beat de fericire de aceast minunat zi cu rezultate foarte bune la pescuit, petrecut pe malul unui lac
slbatic _i necunoscut. Iar ca pescar hoinar ce sunt, nu-mi rmâne nimic altceva de fcut, decât sa visez în continuare la marea
captur.

Petru Milo_
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