
Marinar de Cibin
Valuri, cer albastru si pescarusi. Miros de sare si alge. Vapoare, leganat si hurducait de motoare.
Chipuri arse de soare, ochi ce scruteaza orizontul. Taramuri si porturi din lumea larga
necunoscute pentru majoritatea sibienilor. Oriunde in lume, intinderile de apa spun povestea
sibianului care a facut inconjurul lor.
  
  Sibian prin adoptie
  
  Adrian Campean s-a nascut in Constanta dar locuieste in Sibiu de la varsta de 2 ani. Copil fiind, isi
petrecea intotdeauna vacantele de vara pe malul marii. Atunci s-a nascut si pasiunea lui pentru marinarit -
privind vapoarele din zare : "Ma intrebam intotdeauna, unde se sfarseste intinderea de ape, incotro merg
navele, unde e uscatul si oare ce fel de oameni traiesc de cealata parte a zarii", ne marturiseste barbatul.
De atunci si pana acum a cutreierat pe vapor intreaga lume, traindu-si cea mai mare parte de viata in
mijlocul apelor. "Sunt doar 5 tari din lume pe ale caror tarmuri nu am acostat - Noua Zeelanda,
Argentina, Peru, Ecuador si Chile", ne marturiseste Campean, astazi in varsta de 58 de ani. Sibianul
lucreaza ca sef al departamentului electric in echipajele in care este cooptat.
  
  Botezul de marinar
  
  In 1969, tanarul Adrian absolvea la fel ca si presedintele Traian Basescu sapte ani mai tarziu, Institutul
de Marina "Mircea cel Batran" din Constanta. A plecat in iulie 1968, in prima croaziera a vietii lui cu
destinatia Marsilia. "In primele zile de practica exista obiceiul botezului marinarilor incepatori", isi
aminteste Campean. La initierea tinerilor participa tot echipajul navei, dar cei mai importanti sunt
marinarii cu cea mai mare experienta. "Se umple un bazin cu apa de mare. Trei dintre batrani joaca
rolurile lui Neptun, al Afroditei si al unui doctor. Ei ii vor pune la incercare pe novici", explica amuzat
marinarul. Ca toti ceilalti incepatori, Adrian jurat credinta marii, a fost barbierit de catre Neptun - cu
crema de ghete in loc de spuma de ras, consultat cu stetoscopul de catre doctor, a baut otet si coniac, s-a
lasat uns cu motorina si ulei ars si aruncat in piscina. "Uneori e foarte frig si apa, foarte rece. Atunci se
arata adevaratul sange de marinar", ne spune zambind Adrian. Cu trecerea anilor, Campean a devenit
unul dintre batrani, jucand de fiecare data rolul doctorului.
  
  Viata albastra
  
  In lungile lui peregrinari pe ape, sibianul a experimentat de toate. A trecut prin furtuni, a admirat
balenele si a simtit respiratia rece a ghetarilor "Cand se apropie un iceberg, temperatura scade brusc de la
25 de grade la 10-15. Ni s-a intamplat si noua, in portul Bristol, la 35 de km de Halifax. Activata prin
intermediul radarului anticoliziune, sirena vasului a inceput sa sune - anuntand pericolul.", isi aminteste
Adrian. Echipajul intra in alerta si, tot prin intermediul indicatiilor radarului se ocoleste portiunea
periculoasa. 
  
  In India, marinarul a pus umarul la prinderea unui peste fierastrau, cea mai mare prada pe care a vazut-o
in viata lui. "A fost nevoie de 4-5 oameni pentru a-l ridica", ne marturiseste barbatul. 
  
  A petrecut nenumarate Revelioane pe vas, timp in care sarbatorea de mai multe ori trecerea in Anul
Nou. "Ciocneam cate un pahar cu sampanie la fiecare miez de noapte, din zonele prin care treceam", isi
aminteste el. Pentru a celebra diferitele ocazii, pe puntile vasurilor se organizeaza petreceri, gratare si
baluri mascate, mentinandu-se in tot acest timp carturile.
  
  Arest in Vietnam
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  Anul 1984 si o calatorie pe nava Vrancea le-a adus membrilor echipajului acesteia, 14 zile de arest in
Vietnam. "Totul se intampla in perioada conflictului chino-vietnamez. Cum Ceausescu se declarase in
favoarea Chinei si noi ne aflam la 20 de km de linia frontului, pe un rau din Vietnam, am fost opriti
pentru faptul ca eram romani", declara Campean. Descarcarea ar fi trebuit sa dureze de fapt 6 zile, dar
dupa ce au confiscat marfa, vitnamezii le-au spus marinarilor romani ca nu pot pleca mai departe si ca
trebuie sa aiba rabdare. Dupa o saptamana in care localnicii au furat tot ce se afla pe vas, lasand in urma
doar paramele, iar puntea a fost acoperita de alge si marinarii au ajuns la limita disperarii si fara mancare,
nava Vrancea a ridicat in sfarsit ancora. "A fost cel mai lung voiaj al nostru - a durat 75 de zile.
Transportam minereuri",isi aminteste barbatul.
  
  Uniforma pentru mama
  
  In afara calatoriilor, singura ocazie in care Adrian mai imbraca uniforma de marinar este atunci cand isi
viziteaza mama in Sibiu. "E placerea ei cea mai mare. Ma vede si asa destul de rar si atunci ma prezint in
fata ei ca un adevarat ofiter de marina", ne declara Campean. In decembrie 2005 s-a intors dupa voiaj de 6
luni, din portul Tian Jin din China, Dupa 10 ianuarie este disponibil pentru a fi incadrat intr-un echipaj ce
va pleca in Marea Baltica. Peste cativa ani, cand va schimba definitiv apa cu pamantul, Adrian Campean
se gandeste sa-si renoveze casa parinteasca din Scoreiu.
  
  La Ecuator
  
  Botezul Ecuatorului este adevaratul botez marinaresc. Are loc atunci cand navigatorul ajunge pentru
prima data la ecuator. Navele care se respecta organizeaza in acele momente initierea tuturor marinarilor
ce traverseaza pentru prima oara linia imaginara. Este similiar botezului novicilor la prima iesire din port.
Toate botezurile marinarilor romani se fac pe aceeasi nava - Albatros - ce cantareste 7800 de tone. Se
considera ca marinarii nebotezati poarta ghinion navei.
  
  Din spusele marinarului Adrian Campean cele mai bune ape de navigat sunt la 5 grade nord si sud de
Ecuator in timp ce apele malefice se gasesc in Oceanul Indian
  
  Alexandra ION-CRISTEA
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