
E MIC am fost fascinat de pesti.
Probabil ca totul a inceput de
cand am primit primul peste
auriu intr-un vas, nu sunt foar-

te sigur. Dar de cand imi aduc aminte
am tinut cate un peste in casa. Intr-o
anumita perioada gradina parintilor
era plina de containere, acvarii, vase,
galeti, chiar si o mica piscina care
continea cel putin un peste. Pestii ma
fascinau enorm, si din nefericire pentru
ei, incercam sa le dau tot felul de lu-
cruri de mancare pentru a vedea ce le
place mai mult. Aceasta fascinatie a
mea pentru pesti m-a determinat sa
citesc tot felul de carti despre speciile
de apa dulce si rece. Era destul de ciu-

dat faptul ca nu eram deloc interesat
de pestii tropicali, care nu m-au atras
niciodata.

Dupa ce am citit si recitit toate
cartile din biblioteca despre pesti, m-
am reorientat catre rafturile cu carti
despre pescuit. Cateva dintre acestea
contineau ceva  informatii despre niste
pesti foarte frumosi, care mai tarziu am
a�at ca traiau pe langa mine, in diferi-
te lacuri, rauri, balastiere. Imi doream
cateva exemplare din aceste specii pen-
tru acvarii si piscine, insa nu as � putut
niciodata sa ii prind doar cu mica mea
plasa. Dupa ce am umblat prin toata
magazia tatalui meu, am gasit undeva,
intr-un colt, o husa de panza in care
tinea niste lansete de pescuit. Dupa

scoala, intr-o zi cand tatal meu inca era
la munca, am scos tot ce imi statea in
cale pentru a ajunge la acele lansete.
Am gasit si o valigeta tip scaun. Mai
tarziu aveam sa a�u ca fusese facuta
din lemnul de la trasura lui Jesse Boots
(Boots Chimistul), la care lucrase buni-
cul meu. Aceasta valigeta continea o
adevarata comoara pentru mine, niste
mulinete vechi pe ace, cateva plute
superbe, plumbi si o multime de alte
bunataturi, despre care aveam sa invat
mai tarziu. Astfel, un nou pescar era
nascut!

FASCINATIA NADEI
Atat bunicul cat si tatal meu pes-

cuisera cu multi ani inainte, insa isi

impachetasera tot echipamentul cu
mult timp inainte ca eu macar sa �u
conceput. Gasesc ciudat acum, gan-
dindu-ma la trecut, cum a inceput sa
imi placa pescuitul. Nimeni din fami-
lia mea nu mergea la pescuit si nu
aveam nimic altceva care sa ma ajute
in afara cartilor din biblioteca. Era
clar ca ma prinsese foarte tare acest
microb daca incepuse sa imi placa asa
de mult pescuitul doar uitandu-ma la
acele scule vechi din magazie. Pro-
blema esentiala in aceste noi hobby-
uri, pentru un copil cu o varsta fra-
geda, este lipsa banilor. Lucruri sim-
ple cu care suntem de acord, precum
viermii, imi erau inaccesibile, asa ca
am incercat diferite momeli. Ma mir
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In primul rand vreau sa multumesc revistei 
SUPERPESCAR care a decis sa aloce spatiu articolelor
mele si sa salut toti cititorii acesteia. Cum am inceput
sa pescuiesc si cand am inceput sa �u interesat de
nada? Sunt intrebari ale caror raspunsuri le gasesc in
zilele dinainte sa incep sa arunc undita in balta.
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O rosioara in piscina mea de acasa. Firele sunt pentru a proteja pestii de starci Pescuitul stiucilor mari

Foarte tanarul Shaun, cu un crap 
al anilor ‘70.
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pana atunci. Am repetat actiunea si
am intepat inca un clean.

LECTIA NR. 2
Mi-am dat seama ca pestii mari nu

erau mai greu de prins decat cei mici.
Momeala trebuia sa �e buna! Dupa
aceasta initiere in prinderea tuturor
speciilor, mi-am pierdut interesul fata
de pestii mici, care de altfel m-au fas-
cinat o lunga perioada de timp.
Vroiam sa prind pesti care sa ma
traga in apa, pesti care sa arate
impresionant, iar lucrul pe care l-am
invatat in acea lectie de la barajul
Beeston a fost ca nada face toata dife-
renta. Daca o simpla schimbare de
momeala a facut o asa de mare dife-

renta, cu siguranta acesta era drumul
care trebuia urmat. John, vecinul
meu de pe bulevardul Carp�eld, era
un pescar de match foarte bun pe
care l-am intrebat ce momeli sa incerc
si ce imi sugereaza. Ca sa �u sincer,
acest lucru a fost o reala pierdere de
timp. John nu vedea niciun motiv
pentru care sa nu continue sa pes-
cuiasca cu viermi (caster sau pinkies)
si in mod cert credea ca sunt nebun
dorind sa folosesc altceva. Fiind copil
nu ii puteam spune „da, dar nu ai
prins nimic mare niciodata!” Asadar,
ma intorsesem inapoi la biblioteca
Toton. Problema a fost ca nu prea am
gasit carti despre nada. Toata lumea
folosea diferite feluri de paine,

branza, viermi, rame si alte momeli
naturale. Era mentionat frecvent ceva
despre o pasta, insa nimic clar despre
cum sa o faci sau despre ce inseamna
aceasta. Era foarte frustrant si chiar
nu stiam de la cine sa cer ajutor.

EXPERIMENTELE
AU INCEPUT IN BUCATARIE

Am citit ca multi foloseau paine
uscata si am presupus ca aceasta era
baza mai multor momeli din pasta.
Incepusem sa fac drumuri regulate cu
bicicleta pana la casa bunicii Smith,
in Beeston, pentru a lua felii de paine
uscata pe care mi le pastra. Feliile
erau duse acasa si faramitate cu dege-
tele mele pentru a obtine un praf. Nu

acum cat de mult ma chinuiam sa
prind pesti in acele vremuri, avand in
vedere ce credeam eu ca ar trebui sa
manance ei. Dar cred ca a fost incepu-
tul unei fascinatii catre nada, care s-a
transmis pana acum si intr-adevar,
sunt cateva lectii importante pe care
le-am invatat in acele vremuri. Am
realizat atunci faptul ca daca mie imi
place ceapa murata, asta nu inse-
amna ca si pestilor le place! Chiar ma
gandeam atunci ca am sa si pacalesc
cu ceapa mea murata, crezand ca
sunt viermi. Naivitatea poate � un
lucru minunat in pescuit. 

LECTIA NR. 1
Pestii au gust si papile gustative si

sunt lucruri pe care le vor manca cu
siguranta si lucruri pe care le vor
evita cu orice pret. Doar daca faci o
momeala care sa semene cu ceva
obisnuit pentru ei, asta nu inseamna
ca pestii o vor aprecia si manca. Inva-
tatura mea catre prinderea pestilor
mici a fost o aventura scurta, care a
fost determinata pur si simplu doar
de momeala. Am inceput sa stapanesc
tehnica de a prinde cativa pesti pe
raul Erewash, care curgea pana la
sfarsitul bulevardului Carp�eld, la
Toton, Notthingam, locul unde copi-
larisem. Indicatorul scria original
bulevardul Carr�eld, dar intr-un mod
misterios cel de-al doilea ‘r’ din
cuvant devenise ‘p’! Instinctele mele
m-au facut sa caut si alte zone in care
sa pescuiesc. Puternicul rau Trent se
a�a doar la o mila distanta de casa
mea, astfel am inceput sa ma aventu-
rez pe acest mare rau. La inceput mi
s-a parut destul de di�cil. Nu imi
puteam permite multa nada si se
parea ca pescarii care prindeau,
nadeau destul de mult. M-am chinuit
ceva vreme pana cand am gasit bara-

jul Beeston. Aici chiar prindeam
peste. Prindeam aproape toate spe-
ciile posibile din apa, lucru care m-a
facut sa imi imbunatatesc tehnicile de
pescuit la pluta. Raul Trent avea car-
duri intregi de sabioare, care erau

foarte bune pentru re�exele unui pes-
cuit viteza la pluta. Pescuiam de
aproape doi ani pe Beeston, cand,
intr-o zi, am vazut un pescar care
prindea clean dupa clean, de talie
destul de mare. Curiozitatea foarte
mare m-a impins sa ma apropii de el
si sa studiez cum pescuieste. Am fost
foarte surprins cand l-am vazut
intepand in carlig o albitura si ime-
diat dupa lansare a mai scos un clean
mare. M-am dus repede la locul meu,
am cautat prin geanta de pescuit un
carlig mai mare (pe care il gasisem pe
malul apei in urma cu un an) si ime-
diat am pus o albitura pe el si am lan-
sat. Dupa cateva minute ma uitam la
cel mai mare peste prins de mine
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Barajul Beeston, locul \n care am luat primele lec]ii de pescuit la clean

Aici a inceput viata mea de pescar

|ntotdeauna am fost fascinat de pe[te [i am avut iazuri [i acvarii

Sculele vechi ale tat`lui meu pe care le purta la spatele bicicleteiRaul Erewash se a�a la 100 de metri de usa casei mele

Am inceput sa stapanesc tehni-
ca de a prinde cativa pesti pe
raul Erewash, care curgea pana
la sfarsitul bulevardului
Carp�eld, la Toton,
Notthingam, locul unde copila-
risem. Indicatorul scria original
bulevardul Carr�eld, dar intr-un
mod misterios cel de-al doilea ‘r’
din cuvant devenise ‘p’!



Traiam in zilele in care toti pescarii isi
acopereau momelile atunci cand
venea cineva pe langa ei, pentru a
pastra secretul. O alta momeala cu
care am prins destui pesti era formata
din amestecarea fainii cu carnati din
conserva facuti piure in blender. O
alta era din unt de arahide amestecat
cu faina – o momeala oribila pe care
crapii o iubeau insa. Cu aceasta din
urma am prins primul meu crap,
neaccidental, iarna. Aceste intamplari
se petreceau in anii ’70, cand nu auzi-
sem pe nimeni din aceste parti
(Anglia, Nottingham) sa foloseasca
boilies, asa ca toate aceste prime

momeli erau simple paste. La inceput
aveam cåteva probleme cu dizolvarea
foarte rapida a lor, insa toate acestea
urmau sa ma ajute mai tarziu la fabri-
carea nadelor. Primele mele momeli
cumparate au fost carnea Luncheon si
porumbul dulce conservat. Erau niste
momeli foarte prinzatoare si pe care -
din fericire - nu trebuia sa le prepar.

PRIMELE INGREDIENTE
ADEVARATE

Dupa ce am parasit scoala, m-am
angajat rapid la Walkers of Trowell,
unde deja primisem porecla
„Harrison Rupatorul”, din cauza

numeroaselor lansete rupte in pes-
cuitul la stiuca. Am fost total obsedat
de pescuit inca de la o varsta frageda
si chiar m-am despartit de prietene
din cauza pescuitului. Sa lucrez intr-
un magazin de articole de pescuit mi
se parea cel mai normal lucru de
facut si chiar mi s-a dat sarcina sa
creez o sectie de pescuit la crap. Unul
dintre lucrurile de care eram foarte
pasionat erau ingredientele de la Bait
78. Citisem multe lucruri despre
unele dintre ele, dar niciodata nu mi-
am permis sa cumpar pana sa incep
sa lucrez. Odata cu aparitia unui venit
si cu posibilitatea de a le cumpara la
pret de producator, aceste ingredi-
ente imi devenisera deodata accesi-
bile. Caseina, Caseinatul de Sodiu,
Izolatul de Soia, Lactalbumina, ger-
menii de grau, glutenul de grau,
Equivite si multe altele incepusera sa
�e prezente in experimentele mele.
Inaintam in anii ’80 impreuna cu
momelile mele…

– va urma –

–Traducere Alex Matea
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radeti, insa nu mi-a trecut prin cap sa
ma duc sa cumpar groundbait, chiar
daca nu mi-as � permis. In bucataria
mamei am inceput sa amestec cu
paine tot felul de lucruri, mirodenii si
granule pe care le gaseam prin
camara. Mama cred ca devenea foar-
te nervoasa cand nu-si mai gasea
mirodeniile, fainurile, cerealele, pra-
furile pentru creme, biscuitii sau orice
altceva de care ma puteam atinge,
pentru a face „momeala suprema”.
Biscuitii si cerealele, imi amintesc ca
le infasuram intr-un tricou, iar apoi le
pisam cu ciocanul de lemn al tatei.
Din acest motiv, aveam cimentul din
spatele casei crapat. Trebuie sa recu-
nosc ca am prins putini pesti cu pri-
mele mele experimente, insa nu pen-
tru ca nu incercam destul…

PRIMA STIUCA
SI PRIMUL CRAP

Iarna devenisem interesat de
stiuca. Momeala nu mai era o pro-
blema pentru mine. Stiuca manca
peste, citisem si recitisem cartea lui
Barrie Richard – „Pescuitul stiucilor
mari”. Era clar ca stiucilor mari le
placeau ca momeli pestii marini, asa
ca m-am dus repede in piata de peste
pentru a cumpara hering si macrou.
Heringul l-am pierdut la prima lansa-
re. Uitandu-ma cum zburau in lac
banii mei de buzunar ma durea destul
de mult. Dupa cativa ani de pescuit la
stiuca, cleanul devenise un peste des-
tul de mic pentru a-l mai cauta, iar
dupa prinderea primului meu crap pe
raul Trent (in timpul iernii, daca va
vine sa credeti!), aceasta a avut
acelasi impact asupra mea cum a avut
cleanul prins in dauna albiturilor. Cu
toate ca prinsesem clean mai mare
decat acel crap, a avut un impact
major asupra pescuitului si intr-
adevar asupra vietii mele. Marele
regret al meu este ca nu am poze cu
acei trei primi crapi prinsi.

MOMELILE SPECIALE
Eram norocos, aveam un lac linistit

care tinea crap la numai cateva mile
de mers cu bicicleta. Cumparasem un
abonament la helesteul Levas si citi-
sem tot ce era de citit despre crap.
Incepusem sa folosesc pasta Kit’e’Kat
(mancarea de pisici),  despre care se
scrisese mult si care era descrisa ca
�ind o momeala „speciala”.

Fiind foarte incapatanat si nedo-
rind sa pastrez un tipar normal ca

toata lumea (lucru care a continuat in
viata de zi cu zi si de pescar), am
inceput sa cumpar conserve de man-
care de caine. Prima astfel de „mo-
meala speciala” cu care am prins
cativa crapi era formata din mancare
de caini cu aroma de carne de vita
amestecata cu un groundbait,
Meatiemix de la Horseshoe Tackle.
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Porumbul dulce si carnea din conserva 
au fost primele momeli pe care nu le-am
facut eu

Mama s-a suparat deseori pentru
ingredientele care dispareau de pe rafturi

Eram norocos, aveam un lac
linistit care tinea crap la numai
cateva mile de mers cu bicicle-
ta. Cumparasem un abonament
la helesteul Levas si citisem tot
ce era de citit despre crap. Ince-
pusem sa folosesc pasta
Kit’e’Kat (mancarea de pisici),
despre care se scrisese mult si
care era descrisa ca �ind o
momeala „speciala”.

Am spart paine uscata cu ciocanul pana am
crapat cimentul din spatele casei

Am testat tot ce-am gasit prin bucatarie

Bunica obisnuia sa-mi pastreze painea
uscata

Cleanul a fost mai usor de prins decat albitura pe care am folosit-o ca momeala
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