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Bună ziua! Vă multumes foarte mult că ati fost de acord să vă întălniți cu noi!
Bună ziua! Cu plăcere!
La inceputul conversaţiei vă rog frumos să vă prezentaţi- cum vă numiţi, câţi ani aveţi, de
unde sunteţi?
Mă numesc Buşca Krişean, am 82 de ani- în noembrie acum pe 26 împlinesc, sunt născut în
comuna Budeşti, judetul Călăraş. Din 60 sunt în Olteniţa. Stau în Olteniţa.
Sunteţi un pescar profesionist, vă ocupaţi cu pescarie profesional?
Amator, aşa distracţie, cum se zice- sportiv. Când am timp vin şi eu la mal şi mă recreez.
Cu ce pescuiţi- cu barca, cu undita, cu plasa?
Numai cu lanseta şi undița. Nu fac braconaj.
De când sunteţi pescar, cine v-a învăţat să pescuiţi?
Pescar sunt, cum să zic, când am împlinit 14 ani- de la 14 ani, când am plecat. In Budeşti acolo
exista râul Argeş, care era pe marginea comunii şi ma duceam. Nu exista pe vremea aia în 4950 ace din astea speciale. Făceam bold şi găseam nişte ace mai tare din aia de borangic sau cum
se zice şi mă duceam - se prindea peşte, era peşte. Acuma nu prea mai e. Acum m-am
specializat cu lanseta, cu ace special- un peşte, doi, trece vremea. Pe mal mă recreez.
Cum este, in familia dvs au mai fost şi alţi pescari- tatăl dvs, bunicul dvs?
Nu, tatăl meu- veterinar. Am luat pe fratele meu, care l-am adus aici, a fost cu mine, l-am
invaţat, că am fost mai mare şi la meserie şi la asta şi pe urmă a luat şi el - mergeam amândoi
la pescuit când aveam timp liber de la servici. Mai fugeam pe mal. Altceva, ce sa vă spun.
Spuneţi- ne, spre exemplu, cum se pescueşte cu undita, cu lanseta, de unde vă place sa
pescuiţi?
Pasiunea, mi-a plăcut, cum să vă spun, stăteam pe mal si trăgeam şi când se prindea ceva în ac,
eram curios să văd ce apare - mare, sau mic. Şi scoteam - nu eram braconar sa prind de
vânzare. Daca era mai mare o opream pentru în casă, nu prindeam mai mult de doi, trei peşti.
E, mai micii îi dadeam. Ce să fac cu un somn atâta cu căpăţăna mai mare - îl dădeam înapoi în
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apă. M i- a prins drag de el, de recreere, din aia îi spune pescuit sportiv. Pentru recreere şi
linişte. Stăteam pe scăunel, poate luam o bere lânga mine…
La care loc vă place să daţi cu undita? Sunt locuri mai bune?
Da, unde ştiiam că sunt locuri mai bune, a mai dat spart, dar mai mult în sus acolo şi cel mai
bine era mai jos, pentru că apa acolo unde curge Argeşul, vine cu toate alea de epurizare –
staţii de astea, dar totuşi vine canalul îla Argeşul. Vine din Bucureşti că se unesc cu Dămboviţa
la Budeşti şi de acolo… Argeş vine curat până la Damboviţa, dar unde se întalneşte cu Dămboviţa
cu Argeşul de la comuna Negoeşti la iesire se uneşte şi vine puţin mai curat că acolo cât stă la
epurizare si staţia la Grina-vine puţin mai curată. Dar nu m-am dus niciodata pe acolo să dau,
pentru că are alt gust peştele de acolo.
Care pescar este mai priceput, cel care dă cu lanseta sau cu undiţa, sau cel, care prinde cu
plasa?
la plasă zic eu că asta e un pescuit industrial sau braconar, cum să zic, dar asta e un pescuit cel
mai bun, cel mai fericit- la undiţă sau lansetă. Mai bun, sportiv, cui îi place să stea să recreeze.
Eu când sunt pe mal, uit de toate. Stau pe mal şi mă uit acolo dacă prinzi ceva, sau nu prinzi. Si
când se agaţă- o fi mare, o fi mic - până iese la mal. Bucurie. Şi asta este – te simţi satisfăcut de
treabă.
Câţi ani aveaţi când v-aţi cumparat prima undiţă sau lansetă?
Oho, facusem armata, am venit aici în Olteniţa în anii 60, am avut nişte verişori şi de ziua mea
am primit o lansetă cadou. Şi mai târziu am mai primit una şi nu ştiu dacă am mai cumpărat. Ce
am primit numai cadou, pentru că ştiau că sunt pasionat şi î-mi place, dar de la cumnat am
primit cadou lansete.
De unde a fost prima a dvs lansetă- de aici din România, sau din străinătate?
Prima a fost de la cumnatul meu, cred că a adus-o din România. Şi restul le am…am mai şi
cumpărat, că mi s-a rupt un băţ de lansetă şi am avut unelte. S-a aduna - de la unul, de la altul,
săracul cumnat s-a dus, dar ia rămas lansetele. Cumnata mi le-a dat mie ca moştenire, cum se
zice, ca amintire în urma lui.
Câte lansete aveti acum?
Am 5. Am două pentru ace mai mari, pentru peşti mari şi restul pentru peşte mai potrivit.
Un pescar cu câte lansete se duce la pescuit? Un singur om câte lansete poate manipula?
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Aici de la un timp mulţi au mai multe lansete de ieşire pe mal, dar cum se prind, cum nu se
prind - se înşiră mai multe. Dar mai multe de trei- patru nu pun că mai ales mereu mă chinuesc
să pun, sunt nişte peştişori mici, mănâncă, după aia scot mereu - te plictiseşti. Dar mulţi înşiră
multe. Eu nu am, decât 3-4 cam asta pun pe mal. Şi nu mereu. Când am timp liber. Când n-ai
acasă treabă, când e vremea frumoasă - mă duc. Când nu - stau acasă.
Ce momeală pentru ce peşte este potrivită?
De când ştiu eu, toţi spune să dai cu râmă. Râmă - alţii mai caută coropişniţe, tot felul. Ori
vermişori, dar eu dau cu râmă. Aşa ştiu eu de când pescuesc. Râma e singura ca să se prindă
peşte.
Locul la care doriţi să pescuiţi cu lanseta, trebue să fie pregatit înainte de a începe
pescuitul?
Avem unii locuri, dar câte odata le gasiţi ocupate. Malul e mare şi te duci în altă parte. Când e
timp de sărbători vin mai mulţi şi nu gaseşti loc acolo unde dai în continuare că nu scrie nicăeri
că e locul tău. Dai unde ţi se pare că e mai bun, stai acolo.
Trebuie să aruncaţi o hrană peştelui înainte să începeţi pescuitul?
La apă curgatoare nu se arunca momeală, pentru că se duce. La baltă merge să arunci
momeala, pentru ca stă apa şi arunci în dreptul lansetei. Şi acolo ştii că vine peştele şi apucă şi
de… la baltă merge. La apă curgătoare nu merge, pentru că apa se duce şi nu faci nimic.
Pescarii care pescuiesc cu undita se duc la balţi, la baraje la pescuit? Practic, care este
diferenţa între pescuitul la apă curgatoare si pescuitul la baltă?
Diferenţa este că la baltă, pluta, unde dai, apa nu e curgătoare şi stă, iar aici nu poţi să dai
pentru că curge apa şi ţi- o duce, o bagă în mal. Pluta aia, unde se duce, o bagă curenţii apei în
mal. Numai la apa statatoare se dă, sau la anafor, unde stă apa, dai cu undiţa. Iar la apa
curgatoare dăm cu lanseta, cu plumb, că stă. Bagi plumb şi stă jos. Asta e diferenţa. La balta se
dă cu undiţa. Şi la Dunare, dar unde e anafor dai cu undiţa, dar e mai greu de prins peştele.
Care sunt instrumentele de bază, pe care un pescar, care pescueşte cu undita sau cu
lanseta, trebuie să le aibă la el?
Eu cu undiţa nu prea am dat, decât când mă duc la baltă, asa că de aici de la noi sunt vreo 25
de km balta Bosicea, Dorobanţul, iar noi aici dăm mai incolo şi sunt coşuri în care sa punem
ceva momeală în cosul ăla. Are un ac sus şi unul în jos şi acolo stă pe loc că nu pleaca din coşul
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ăla. Şi peştele care îi miroase vine şi apucă din ac. Dacă e, dacă nu- stai. Şi au fost zile în care
niciodată n-am prins măcar unul din astea. Nu ştiu care e treaba - nu s-a prins.
Dacă trebuie să ne descrieţi lanseta, ce elemente are o lansetă?
Guta, adică firul, mulineta, care învarte si băţul care ori e din două, ori se desface în mai multe
bucăti. Şi dai după cum îţi place să dai- mai jos, mai scurt. Eu dădeam cu nişte beţe, că am
suport unde le pui, şi după mal - firul pui şi se vede când prinde – mişca vârful că e din elastec.
Atunci trebuie să sărim imediat. Uiţi de toate şi merg să văd ce este.
Cum înţelegeţi că s-a prins peştele? Este vreun clopoţel sau altfel de dispozitiv pe care să-l
folosiţi la lanseta?
Este. Eu, de exemplu, când dau la un peşte mai mare răpitor, pe aia mai marea o dau mai încolo
şi îi pun clopoţel. Pui vârful aşa şi îi dau, că nu stau mereu să urmaresc. Şi clopoţelul se aude.
Dar se întamplă mai rar. Asta a fost nu stiu câţi ani in urmă. Dar, oricât, îi pui un clopoţel, are
doi clopoţei care sunt. Cum mişcă, sună şi fugi că cineva mişcă în apă de jos de acolo, ceva a
intrat în el.
Când prinzi cel mai bine peştele cu lanseta - dimimeaţa, ziua, seara, sau noaptea?
Niciodată nu stau noaptea pe mal pentru că asta e un fel de chin - stau noaptea - ţănţari. Eu
dacă vin, vin ziua şi câte odată… maxim a fost când am plecat de dimineaţă la şase dimineaţa.
Dar şi acuma de când mai e s-a mai semnat fondaţia vin târziu- la 8-9 când iese soarele şi e
lumină. Vin şi stau pe aici că e aproape de cort de noi şi stau liniştit, nu stau să mă chinuesc, să
stau noaptea pe malul Dunarii pentru peşti. Dacă e vorba de peşte, găseşti la piaţă. Dar e mai
bine când…adică de aia îi spune pescuit sportiv, să vezi ce prinzi.
Dacă ar fi să facem o comparaţie între anotimpuri - în care anotimp e peştele cel mai activ şi
în care anotimp peştele muşcă cel mai bine?
Eu aud acum că cel mai mult acum spre toamnă umblă răpitorul. Iar restul anotimpulu i- noi am
venit în toate anotimpele - n-am ţinut cont în care anotimp se pescueşte. Dar atunci când e
interzis de pescuit, la începutul anului a fost vreo două luni, sau o lună şi ceva, sunt diferenţe
dacă e apă curgătoare sau la bălţi, iar bălţile care e private – te duci, plăteşti, dai în ori ce
timp. Iar la apele astea la care dă voie, este o lună şi ceva - două, în care este interzis să vii şi
să dai la peşte. Că vin grănicerii, te prinde şi…si eu n-am fost niciodata când e interzis la peşte.
Totuşi, primăvata, sau iarna muşcă mai bine peştele?
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Când e în prohibiţie, după ce scapă de prohibiţie, atunci umblă mai zăpăcit, mai ascuns şi după
ce se termină - atunci se mai prinde. Se prinde oricând, dacă are - se prinde. Câteodată – eu vă
spun că am stat ore întregi pe mal şi am venit acasă fâră nici un peşte. Şi la urmă - eu nu prind
peşte pentru să fac, să vând, pentru braconaj. Dacă prind la o oră unul, aşa, doi, trei, merge să
fac pentru casă. Eu nu mă duc să vând peşte. Asta e spunem - sportiv. Stai să te distrezi, că eu
mă distrez pe mal. Uit de toate.
Aici Dunărea îngheaţă? Ce se întămplă iarna?
Îngheaţă puţin la mal, când e ger. Dar anul ăsta nu prea a îngheţat. Veneau sloiuri, dar nu
îngheaţa. Au fost ani, în care în trecut, oho, în urmă, eram mai mic, mai tânăr, se trecea pe
apă dincolo. A îngheţat Dunărea de tot. Dar acum n-am mai văzut-o aşa. Dacă vine, vine sloiuri
aşa pe Dunăre.
A-ţi pescuit cândva peşte în gheaţă?
Dacă vă spun, ani în urmă, când era fratele meu, m-am dus odată la copcă. La o baltă mult mai
în jos. Şi faceam găuri, stăteam pe gheaţă. Nu mă mai dus niciodată. Iarna nu m-am mai dus
niciodată la peşte. Pentru ce? Găsesc pe la piaţă. Faceam cu aragazul - ţuică fiartă, aşa, cu
gaşca, râdeam, ne distram acolo pe gheaţa, dar acum nu mai mă duc. Nu prea mi-a plăcut. Cel
mai bine să stai frumos la umbră şi să stai la pescuit.
De ce depinde norocul pescarului?
De noroc. Pescarul dacă are noroc, loveşte. Că am venit odată, dacă pot să vă povestesc, am
venit pe la ora 12 la pescuit şi era un bărbat care avea din aia cu nişte lansete 4-5 puse în sus
aşa. Şi de aia spun de noroc.
- De la ce oră?
- Sunt de la 5 dimineaţa - zice.
Şi eu m-am dus la ora 10 ziua. Am pus şi eu două lansete, arunc şi îla nu avea nimic încă. Cum
am aruncat- un somn la vreo 3 kg aşa. Se uita la mine - ia uite, băi, vezi norocul îsta, până să-l
scot afară, mai arunc - imediat al doilea. Ăla de necaz a străns sculele şi a plecat. Cum mă, eu
vin de noapte şi nu prind şi ăsta a venit la 10 şi a luat. Deci, ăsta e norocul. Le am luat şi am
venit, că eram cu nepotul meu. Ia uite, băi, ia uite. Şi noi de când stăm şi n-am luat nimic, iar
el - doi somni. Eram bucuroşi foarte mult. De la două kile – 3, somnul e cel mai bun.
Care este cel mai mare peşte pe care l-aţi prins vreodată?
Of, eu l-aş fi prins, dar n-am putut să-l scot. De vreo trei ori- am prins din ăsta şi s-a rupt. Mi-a
rupt guta s-a îndreptat acul. De vreo trei ori. Restul, cel mai mare era de kil, maxim două.
Somn am prins de patru kile. Atăt. Mai mare n-am prins.
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Practic, cel mai mare peşte al unui pescar la lansetă este cel, pe care la scăpat. Pe care n-a
putut să-l scoată.
Da. Dar unii, care au scos, am văzut şi eu la televizor, că prinde la 12 kile, la 20 de kile crap bă cum naiba scoate măi, ce o avea în el că scoate peştele ăla. El a scos peşte mare, ginerele.
Care peşte se prinde cel mai rar?
Fu, n-am mai văzut, a dispărut peştele ăsta - era scobarul, era cega. Pe Dunare se prindea unde
era cu nisipuri - o prizi pe cega aia atunci. Şi acum nu mai e voie să prinzi astea - sturionii,
cega, astea sunt rare, nu mai sunt, au dispărut. Nu mai e sabiţa, care dadea la sabiţă - n-am
văzut. Înainte, cum erai tu acolo, dădeai cu vermişori, cu…nu se mai prinde sabiţa. Mult peşte,
care nu-l mai vezi în apă. Scobarul, roşioara, caras parcă a fost de vreo câţiva ani, dar încolo…şi
somni care mai cade pe Dunăre.
Ce peşte se prinde cel mai des?
Ultimul timp am prins caras şi plătică, cum îi spune, mă la aia, sora lui plătica, şi somn. Asta am
prins. Cărjancă - alea mari late aşa. Am prins căte 2 kile o cărjancă. Mai mul t- nu. Asta, care
acum bate - carasul, cărăsei ăia mai mici, mai am prins şi puţin pui de crap aşa, dar n-are. Ce
este - la noroc.
Aveţi o reţetă preferată pentru ciorbă de peşte?
Da, asta este preferenţa la soţie. Ei îi place să-l curăţe şi ea îl face. Face ciorbă foarte bună.
Puteţi să ne spuneţi reţeta pe care face soţia dvs ciorba?
Aşa în mare - da. Curăţă peştele, capetele, dacă are somn, caras şi plătică, le taie cozile şi
capetele şi întăi pune zarzavatul la fiert - ceapă, ardei gras şi morcov şi pe urmă - borş. După ce
dă astea să se fierbe, atunci bagă peştele, că dacă îl pui înainte - peştele fierbe repede. Şi îl
bagă pe urmă şi atunci pune şi borşul. Şi e foarte bună, foarte bună. Acră aşa - e bună. Te
trezeşte.
De la care peşte se strâng icrele?
Păi, icrele se mănâncă şi de la crap, am auzit că și de la ştiucă. Ştiu că de la mreană nu se
mănâncă, nu ştiu, ori prăjit, nu ştiu, se spune că cel mai periculos e de la mreană. Nu se face
bătut, adică crud. Mai mul t- fiert sau prăjit - cam aşa.
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Care peşte este cel mai potrivit să- l prăjeşti şi care peşte e mai potrivit să-l faci la grătar
sau la cuptor? Există diferenţă?
La noi este ăsta…Carasul e cel mai bun prăjit, pentru că are o carne dulce şi somnul, pentru că
nu e oase multe. Prăjeşti, se pune usturoi, iar scumbria e cea mai bună în folie la grătar. Să o
scoţi pe aia la grătar cu usturoi - e cea mai bună. Şi şalău, şalăul e foarte bun. E un peşte rar,
adică carne dulce, fâră oase multe. Mreana e plină de oase, dacă n-ai ce să mănânci- are oase
dese...
Cât de des manâncă aici oamenii peşte?
Care cum vrea, pentru că în piaţă există tot felul de peşte la noi. Are, aduce şi mai rare. Avea şi
mourn. Zic, da cum l-aţi prins, că ăsta e interzis acum? Nu, că astea sunt din crescătorii. Mourn
are, crap, are şi peşte oceanic. Din toate neamurile are la noi la piaţă. Ştuică, şalău, crap,
obleţe - de toate are piaţa frumoasă.
Vă aduceţi aminte oare, în trecut când a-ţi fost dvs mic de vârstă, să fi fost prinşi aici peşti
mari?
Aici - da. Aici s-a prins peşte când am venit eu în 60 s-a prins somn mare şi sturion de îla - alt
peşte, nu ştiu cum îi spunea. Da îl lăsa în căruţă, îi atărna coada - aşa de mare era. Pescarii,
care erau aici, erau pescari renumiţi, erau pescari autorizaţi, aveam aici un sector în care avea
controale, care nu-I lăsa să braconeze, să fure, sau să…dar de atunci nu am mai auzit de peşte
mare. N-are. Ehe, din 60, cam atunci am venit eu cu serviciul, am fost la autobază aici. Am fost
doi ani la Cerna Vodă, am lucrat pe un vas - motorist. Căram balastră pe canalul Dunărea Marea Neagră. Atunci am făcut o practică pe Dunăre. Î-mi plăcea. Mi - a placut apa. De atunci.
Sunt mulţi braconieri aici? Cum e cu controlul?
Mai sunt grăniceri. Dar, cine ştie, noaptea mai vin de la noi din oraş şalupe, bărci cu motor, se
duce în sus acolo, intră pe un braţ al Dunării…s-ar putea să fie. Eu zic că nu e un conrol. S-a
inmănunţit pe Dunăre. Aud că dă cu curentul, dacă ai dat o dată, peştele ăla nu mai produce.
Aud şi eu - nu ştiu ce să vorbesc, să condamn pe cineva, ce să zic.
A-ţi povestit că vă place mult apa. Ce e pentru dvs Dunărea, ce vă dă? Ce reprezintă pentru
dvs?
Este că am unde să viu, pentru că, dacă n-ar fi, trebuie să stai acasă. Aia e Dunărea. E apa, care
viu, e drum bun, viu până aici cu maşina, stau pe mal până pe seră aşa şi peurmă mă duc acasă.
Mă întrebă nepoata - Ai prins ceva? - Nu. Mai î-mi dă telefon. – Hai mă, moare copii de foame.
Glumă. Glumea.
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Aveţi cunoştinţe de vizavi pe celălalt mal al Dunării din Bulgaria? Colegi, oare?
Nu, ce văd când trec cu bărcile. Înainte, de câţva ani de zile, dar n-am mai văzut, era aici la noi
la canton, la cantonul 14, jos. De aici dădeau drumul la nişte bărci cu bidoane multe. Şi ajungea
de aici de unde e curba aia până la kilometru şi ceva. Ia uite, mă, cum prinde oamenii ăştea
peşte și la noi…N-am văzut aşa întins mare. Dar de ani de zile n-am mai văzut să mai întindă aşa
ceva.
Cunoaşteţi păsările lângă Dunăre? Ce fel de păsări trăiesc aici?
Aici, decît albatroşii şi pescăruşii. Am văzut care se aşează pe barca mea. În Deltă am văzut şi
pelicani, şi lişiţe, şi găşte sălbatice. Am fost în Deltă de câteva ori, am stat pe acolo prin pustiu,
prin pădure.
A-ți spus ceva despre Deltă - mergeţi des acolo ?
Am fost, că am avut un cumnat, care îi plăcea, şi cu ginerele, am fost cu cortul şi am stat o
săptămână şi am prins. Se prindea ştuică, dar era frumos cînd dădeai la ştiucă. Când o prindeam
la mine sărea din lansetă. Ia uite, mă! Distracţie. Ce, prindeam peşte să vindem. Mâncam la
cort acolo, că nu puteai sa te duci cu el acasă că se strica. Veneai de atâţea kilometric până la
Olteniţa. Ne duceam la distracţie. Luam la noi de toate, ce trebuia. Vin, ţuică, de încurajare.
Vă mulţumim foarte mult pentru că a-ţi fost de accord să vorbim despre pescari!
Cu plăcere! Î-mi pare bine că v-am cunoscut. Şi, cu altă ocazie, ce să vă zic, să fim sănătoşi!
Vă multumim foarte mult! Bafta!
Cu placere! Şi dvs la fel! Sărut mâna!
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