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PESCUITUL CIPRINIDELOR LA ÎNCEPUTUL VERII!
vineri, 02 august 2019

Câteva pltici destul de mari au întrerupt lini_tea nopcii _i au fcut ca
aventura mea pe malul lacului s fie una deosebit de frumoas.

Nu trecuse foarte mult vreme de la ultima aventur la pescuit pe o ap slbtic, boala mea de acum i dintotdeauna, c am
decis s-mi încerc norocul pentru a doua oar pe lacul unde cu câteva sptmâni în urm am avut parte de o partid memorabil de
pescuit, soldat cu rezultate dintre cele mai bune. Din pcate, de aceast dat am fost nevoit s pescuiesc doar doisprezece
ore datorit programului foarte încrcat, atât la serviciu cât _i acas.

Zis _i fcut, am plecat într-o vineri dup mas, cu tot necesarul unei zile de pescuit pregtit dinainte: cort, lemne de foc, bee
de pescuit, momeli care mai de care, grtar i toate cele. Am ajuns seara pe la ora 18:00, iar dup ce mi-am achitat
autorizaia pentru urmtoarele doisprezece ore de pescuit am instalat tabra unde urma s pescuiesc. M-am aezat la primul
loc liber care mi-a ie_it în cale pentru c multe variante nu aveam la acea or, având in vedere faptul c era inceput de
weekend, iar lacul era împânzit de pescari.

Am pregtit beele de pescuit, dou la numr, regulamentar, una la porumb, iar cealalt la râm ro_ie de blegar. Dup aceea, ca
toi pescarii experimentai, am momit locul cum se cuvine, cu bulgri de mmlig umplui cu râme, boabe de porumb _i
viermi_or de carne.

Am instalat cortul, am fcut focul _i am deschis o bere rece _i nefiltrat, cum îmi place mie pe malul blii. ^i, bineîneles, am
început s-mi pregtesc ceva de mâncare, deoarece se anuna o noapte alb _i lung, iar eu aveam de gând s pescuiesc pân la
orele dimineii.

Trsturile pe_tilor s-au lsat a_teptate pân pe la orele târzii ale serii, doar câteva pltici destul de mari au întrerupt linitea nopii i
au fcut ca aventura s fie mai frumoas. Am decis s schimb monturile de pescuit la pe_tii pa_nici _i s-mi încerc norocul la
rpitori, precum somnul _i _tiuca.

Am pescuit la buchet de râme pentru somn, pentru _tiuc am ales o variant mai puin verosimil, _i anume la coad de pltic
mare.

Fr nici un rezultat. Dup miezul nopii am trecut iar_i la porumb _i mmligu, iar rezultatele nu au intârziat sa apar. Am reuit s
prind trei crapi la 2/3 kg _i un somotel de 3/4 kg, pe care l-am eliberat numaidecât.
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Am schimbat monturile la boiles în speranca vreunui crap mai mare _i am avut parte numai de pltici foarte mari, care
treceau u_or pragul de un kilogram. Am oprit patru peti pentru saramur, iar pe ceilali i-am eliberat. Pe la ora trei dimineaa
am decis s-mi scot monturile din ap _i s m duc _i la culcare. În drum spre cas m gândeam deja la o alt aventur de pescuit i
la exemplare mai frumoase decât în aceast sear memorabil, cu muli ântari _i muli pe_ti pa_nici.

Petru Milo_
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