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Pescuitul Salaului.
vineri, 14 mai 2010

{xtypo_quote}Îmi aduc aminte c la insistencele unui prieten venit din SUA, am ie_it într-o toamn pe Clisura Dunrii, în
cutarea celui mai râvnit dintre toci pe_tii, _alul.{/xtypo_quote}
I-am explicat prietenului meu cum st treaba cu pescuitul fr permis _i care sunt consecincele acestuia, îns totul a fost în
zadar, omul a cinut s mearg chiar cu riscul de a ne intorce acas _i cu un proces verbal. Toate bune si frumoase, mai ales
pentru c a venit cu noi _i Zoran, un prieten comun, care ne-a asigurat c poate s aranjeze s dormim la un amic de-al lui
din aceea zon.
Pentru c în aceea perioad a anului ziua este mai scurt, am decis s plecm pe la ora 4 dimineaca ca s ajungem pe Dunre
odat cu mijitul zilei, când _alului îi place cel mai mult s se hrneasc. Am fcut prima oprire la Grdinari pentru a ne cumpra
ceva de mâncare _i ni_te sucuri. buica _i celelalte buturi alcoolice le pregtiserm înc de acas. Nu am vrut s facem nicio
oprire pân la Cozla, un stuc situat la borna dintre judecele Cara_-Severin _i Mehedinci, un loc pe care l-am îndrgit înc de la
prima întâlnire. Am numai cuvinte de laud în privinca acestei minunate localitci, decin poze frumoase _i cpturi ludabile atât la
avat cât _i la _alu. Odat ajun_i la locul cu pricina, mi-am despachetat ustensilele de pescuit, am montat o lanset pentru
prietenul din SUA _i una pentru mine. Cellalt prieten, Zoran, _i el pescar pasionat, nu a pescuit fiindc nu avea permisul
vizat, _i din aceast cauz _i-a lsat lanseta acas.
Eu am început cu o momeal natural, beldice prinse pe râul Cara_, iar colegul meu la twistere deoarece suscinea sus _i
tare c se pricepe foarte bine la jighing. Am încercat s-i explic c pescuitul la biban din SUA, iar acest lucru s-a confirmat
ulterior, nu se compar cu pescuitul _alului pe Dunre. Ne-am început activitatea, prietenul meu &ldquo;ilegal&rdquo; mai
pe furi_, eu din locul pe care-l credeam cel mai adecvat; _i dup a treia lansare a aprut primul atac, urmat de primul e_ec.
Am mai insistat de câteva ori _i efortul mi-a fost rspltit de prima captur, un _alu care depa_ea usor 1 kg. Am schimbat
montura &ldquo;pe_tisorul&rdquo; _i imediat si-a fcut aparicia al doilea _alu, frate geamn cu primul, care a sfâr_it în
juvernicul meu. Am mai insistat pucin, dup care am fcut o pauz de cafea _i, din cauza frigului, de ce nu... o du_c de cuic.
I-am schimbat momeala colegului meu de peste hotare, care era pucin dezamgit fiindc nu capturase nimic, dar tot
degeaba. Pescuia din când în când cu frica controlului, iar pe deasupra nu avea cuno_tinca malurilor Dunrii, lucru esencial
la un pescuit.
Am revenit în acciune dup o pauz destul de lung simcit pe propria piele, pentru c atacurile pe_tilor din acel gropan
aproape c dispruser. Unul singur a mai îndrznit s mu_te mai bine din momeala de pe lanseta mea _i imediat _i-a deplâns
soarta în juvernic, alturi de _alii capturaci anterior. Am mai pierdut ceva timp pe la Cozla, am pus de un grtar, dup care
am hotrât s ne întoarcem pe malul Dunrii pân spre Moldova Nou, unde urma s ne cazm la Meka, prietenul de care ne
vorbise Zoran. În drum spre locul cu pricina am mai oprit în câteva locacii bune de pescuitul _alului, dar am mai prins
numai trei care erau pucin mai mici decât primii. Mai mult, prietenul meu din SUA voia neaprat s guste carne de _tiuc
&ldquo;essox-lucius&rdquo;, _i cum noi nu am prins un asemenea exemplar am fost nevoici s-l cumprm de la pescarii
b_tina_i.
Spre sear am ajuns la Meka, prietenul lui Zoran, care ne-a a_teptat împreun cu alci colegi de breasl, pescari _i vântori
sportivi. Încperea era clduc, vinul _i cina vântoreasc erau deja pregtite&hellip;
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