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Povestea unui record!!!
joi, 29 noiembrie 2012

{xtypo_quote}La începutul lunii octombrie venisem din nou la lucru în Austria _i, cum sezonul
de pescuit la pstrv s-a închis în România, mi-am lsat ustensilele de pescuit acas.
{/xtypo_quote}

Îns, pe unele râuri din Austria sezonul era înc deschis din cauza speciilor de pe_ti care se gsesc în ele, lipanul, pstrvul
curcubeu _i lostrica, bunoar, aceasta din urm fiind la noi în car o specie pe cale de disparicie, ea pescuindu-se numai pe
baza unor autorizacii speciale emise pentru pescarii sportivi. Pentru pescarii nesportivi, pentru cei ce o distrug...?

A_adar, neavând echipamentul adecvat pescuitului la rpitor, am apelat la cumnatul meu, _i el aflat în Austria, s mi-l
împrumute pe al lui, pentru a face câteva ie_iri pe malul unui râu aflat în apropiere de locul unde lucrez. Ce-i drept, cumnatul
meu Mario nu era un împtimit într-ale pescuitului _i nu poseda echipamentul potrivit unui asemenea pescuit, dar am reu_it
s-mi aleg în cele din urm o mulineta tip spinning, pucin prea mare pentru pescuitul la pstrv, o lanset, tot spining, de 2,40m
din carbon, cu acciune medie-grea, _i un nailon de 0,25, nu prea pe placul meu. Toate bune pân aici, îns momelile
artificiale lsau de dorit. Magazinul cu specific pescresc pe care-l _tiam era închis fiindc era weekend _i, cum eu sunt o
persoan nerbdtoare, nu aveam puterea s a_tept pân luni deschiderea magazinului. A_a c am hotrât s fac o ie_ire sâmbt
seara, mai ales c scpasem, ca de obicei, pucin mai devreme de la serviciu.

Mai aveam doar dou ore pân la lsarea întunericului _i iat-m pornit, pentru a nu _tiu câta oar, în lumea mea, o lume cunoscut
doar de cei iniciaci, o lume în care începi s visezi _i totul ci se pare foarte posibil... ^i cum toamna nu-i ca vara, nici locurile
unde pescuisem ast var nu mai erau acelea_i. Debitul râului sczuse vizibil, vadurile cu apa lin erau acoperite acum cu
frunze picate din pomii aflaci pe malul râului, apa era foarte curat _i pe_tii foarte precauci. Am început cu o oscilant de 8
cm, de culoare albastr-argintie, îns aceasta mai mult gonise pe_tii din acel loc decât s-i atrag. Am schimbat lingura în
favoarea unui twistew din silicon, o imitacie aproape perfect a beldicei, am schimbat _i locul urcând câteva sute de metri în
amonte, în speranca unui loc cu capturi mai promictoare. Prima captur nu a întârziat s-_i fac aparicia. Era un curcubeu de
aproximativ 300gr, pe care l-am eliberat instantaneu datorit reflexului care sl_luie_te în fiecare pescar sportiv. În acela_i
loc am mai avut parte de înc dou capturi, eliberate imediat, _i de dou atacuri nehotrâte, ultimul lsându-mi pe_ti_orul momeal
far codic. Aproape se întunecase _i cu toate c inicial luasem decizia de-a pune capt pescuitului, ceva îmi tot spunea s mai
încerc 2-3 lansri la un vad din apropiere, unde prinsesem mai demult câteva exemplare frumoase de pstrv.

Deja m aflam la sfâr_itul amurgului _i doar câteva clipe m
desprceau de lsarea întunericului. Am lansat cu o oscilant micuc de
doar 6 cm, de culoare alb, _i înc de la primele lansri am observat
c ceva îmi urmrise micuca nluc, de_i nu eram foarte sigur. Mai
lansasem de câteva ori _i la un moment dat oscilanta se oprise foarte
brusc. Am contrat mai mult din instinct _i imediat mi-am zis c o s
pierd oscilanta, îns dup câteva sutimi de secund am simcit btaia
pe_telui care o pornise în susul râului cu o vitez uluitoare, de
nedescris. Lupta a început! Slobozisem frâna de pe tamburul mulinetei
permicând pe_telui s-_i ia nailon cât îl cin puterile. Am reu_it s-l
aduc de dou ori aproape de mal, îns nu reu_isem s-l scot pe uscat
fr minciog _i fr ,,lip-grip&rdquo;. O asememenea captur îci d mari btai
de cap. Ceva nu-mi era în clar, vzusem pe_tele _i nu-mi prea atât de
mare pe cât de greu îl apropiasem de mal. Am decis c nu-i de glumit cu
un asemenea exemplar, a_a c nu-mi rmânea altceva de fcut decât s
intru în ap; în asemenea împrejurri uici c este toamn, c nu ai
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cizme pe picioare, c apa nu are mai mult de 4,5 grade... Dup
aproximativ un sfert de or pe_tele obosise _i eu am reu_it s pun mâna
sub abdomenul acestuia, rezolvând astfel misterul ,,drillului&rdquo; _i a
recuperrii foarte grele. Micuca ancor era agcat de înottoarea
lateral a pe_telui. Oricum, _i pe_tele era pe msur, un pstrv
indigen de 62cm _i 2.360 gr., recordul meu la aceast specie.
Petru Milo_
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