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AMINTIRI FRUMOASE, INAINTE DE CRACIUN!
marti, 14 ianuarie 2020

Fiindc pescuitul în sezonul rece este inaccesibil la cele mai multe dintre speciile de peti pe care le preuiesc, nu mi-a rmas
nimic altceva de fcut, decât întreinerea i revizia ustensilelor de pescuit, dar i depnarea amintirilor din anii ce au trecut. Lâng
o sob cald i o uic fiart.

Mi-am amintit de o ieire la pescuit pe Clisura Dunrii în luna decembrie, cu doar câteva zile înainte de Crciun. O ieire la
pescuit de rpitori precum alul, avatul _i, cu puin noroc, chiar i somnul. Urma s pescuim la petiori momeal cu montur fix,
prini în râul Cara, beldice, boistean i mrenuce de mici dimensiuni. Bineîneles, am folosit i tehnicile de tip spining precum
twistere, voblere i rotative de mari dimensiuni, 7/10/12 cm.

Cu bunii mei prieteni, Jaguca i Luca, cel din urm un novice în pescuitul de pe Clisur, am plecat dimineaa devreme în jurul
orei 4, pe un ger npraznic i temperaturi cu mult sub zero grade. Hotrâi i optimiti în privina rezultatelor la pescuit, am plecat
într-o lume cunoscut numai de noi, pescari împtimii ai pescuitului de pe Clisur Dunrii i nu numai.

Am ajuns dimineaa devreme la locul unde urma s pescuim i unde am crezut c este cea mai bun opiune pentru pescuitul
la rpitori, respectiv la grania dintre judeele Cara-Severin i Mehedini, la Cozla mai exact. Un loc cu ap adânc unde albia
fluviului este foarte pietroas, fr vegetaie i mâl pe fundul apei. Un loc aproape perfect unde slluiete majoritatea rpitorilor din
Dunre. Odat ajuni la locul cu pricina, ne-am apucat de treab, fiecare cu ce tie mai bine, inta noastr comun era allul. Am
pescuit timp de câteva ore în zadar, fr nici o captur notabil, am încercat toate momelile posibile pe care le aveam la
dispoziie, îns petii nu au dat nici un semn c vor s se hrneasc. Dar nici vremea nu era de partea noastr, vânt, ploaie i puin
ninsoare. Am hotrât de comun acord cu colegii mei de breasl s mai rmânem câteva ore în acelai loc deoarece aveam multe
amintiri frumoase de-a lungul timpului acolo. Am adunat ceva lemne de foc de pe malul Dunrii pentru a ne pregti ceva de
mâncare i ne-am delectat i cu o uic fiart din prune de var de la Caraova, o delicates pe malul apei în anotimpul iernii.

Iniial voiam s înnoptm lâng malul apei în main, dar cum socoteala de acas nu-i întotdeauna cu cea din pia, am decis s ne
întoarcem acas i s punem capt acestei aventuri extreme de pe malul Dunrii.

A început s ning din ce în ce mai mult, i petii se încpânau s mnânce din momeala oferit i prezentat de noi în toate formele
posibile, iar frigul i vântul de pe Clisur nu ddeau nici un semn se slbiciune. Am hotrât s plecm spre cas cât mai repede, din
pcate, de aceast dat fr nici o captur notabil. În schimb, am avut parte de înc o aventur la pescuit pe care nu cred c o vom
uita prea uor, una cu temperaturi siberiene i multe peripeii pe malul Dunrii.

Oricum, în drum spre cas am oprit pe la pescarii btinai din zon i am cumprat fiecare câte dou, trei kilograme de pete
proaspt pentru masa de Crciun.
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