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Nie lubię
Sławek Rybicki <>
Czwartek 02 Grudzień 2004
Sporo jest tych "nie lubię", oj sporo. I nie piszę tego by kogoś obrazić bądź pokazać,
jaki to ja jestem doskonały. Ot, po prostu to co pozostało to, to co lubię w
wędkarstwie
Nie lubię łowić na żywca!
Przyznaję, że jest to "metoda" niezmiernie efektywna. Być może, dlatego że mała,
nawleczona na hak rybka w jakiś sposób "piszczy" z bólu wabiąc drapieżnika. Kilka
razy próbowałem i… Pozostał mi niesmak. Tyle technik, przynęt i sposobów, a ja jak
jakiś troglodyta zamiast zmusić drapieżnika do ataku czekam, aż przyjdzie po
wymęczoną ofiarę. Nie mam takich obiekcji w wypadku robactwa, choć i w tym
wypadku nie zdarza mi się rozdeptanie pająka tylko, dlatego że wszedł mi w drogę. Ot
taki wybiórczy humanizm drapieżnika.
Nie lubię bocznego troka!
Też efektywny ino "strzelanie" do dzieciarni jakoś mi nie pasi. Podobno są tacy, którzy
tą metodą złowili duuuużą rybę. Podobno, bo efekty połowów "bocznotrokowców",
które ja widziałem to drobnica, która mnie nie satysfakcjonuje. Nawiasem mówiąc jak
mówi stare przysłowie - i ślepej kurze trafi się ziarno. Może tak samo było z tymi
dużymi?.
Może ten "patencik" to odpowiedź na degenerację naszych wód i niewielką liczbę ich
mieszkańców? Może? Ja osobiście wolę "słusznych" rozmiarów przynętę i nadzieję na
prawdziwego "smoka".
Nie lubię trollingu!
Toż, to prawdziwy system "na lenia". Łódeczka, silnik, piweczko i pełny relaks.
System wymyślony na wielkie morskie ryby i wielkie morskie przestrzenie zalęgł się
niepostrzeżenie na naszych wodach. Problem w tym, że dodatkowo został w naszych
warunkach wykrzywiony. Widziałem wielokrotnie trolling, który był raczej trałowaniem
(albo nawet bagrowaniem) dna. Te kilogramy roślin wyrwane z dna i gnijące na
brzegu nie wystawiają dobrego świadectwa niektórym zwolennikom trollingu. Gdzieś
tu chyba znikła idea polowania.
Nie lubię zawodów!
Nie, dlatego że mam cos przeciwko rywalizacji, ale rywalizacja oparta mordowanie ryb
to jakieś nieporozumienie. Jakoś zawody w polskim wykonaniu to ilość, a nie jakość. A
przecież złowienie ryby dużej nobilituje. Może warto zawalczyć "szwedzką metodą" aparat jednorazowy, miarka i tylko trzy zdjęcia punktowane. Oczywiście ktoś powie,
że wtedy pojawia się koteryjność a ja na to: Owszem, ale co z tego? Nie wszystko
musi być sprowadzone do biegłości w odhaczaniu miniaturowych uklejek. Na szczęście
coraz częściej pojawiają się informacje o zawodach na "żywej rybie", czyli można.
Problem w tym, że nie w Polsce.
Nie lubię spędów!
1 Styczeń - troć, 1 Maj - szczupaki, 1 Czerwiec - huzia na sandacza. Jak harty
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wypuszczone z boksów startowych pędzimy takiego dnia nad wodę i z trudem torując
sobie drogę wśród setek takich samych napaleńców katujemy wodę różnorakimi
przynętami. Ktoś nazwał takie dni świętami wędkarzy. Jakie to kurde święta? Święto
to odpoczynek i luz, a nie przymus złowienia. Możliwe, że jestem inny, bo właśnie w
takie dni jadę gdzie indziej.
Tam gdzie woda czysta i trawa zielona. Tam gdzie cisza.
Inne tego autora: Sławek Rybicki » więcej...
Lista artykułów, zdjęć, plików, linków ... itd. powiązanych z tą pozycją

Tematyka: Inna »
Spinningi.
Arystokracja.

Dorsz Zygmunta

Dyskusje i recenzje
Dodaj wypowied
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