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Prefaţă
Romanul „ Goana după valuri” prezintă decăderea
unor persoane, dornice de aventură şi de prosperitate
materială şi bănească, care nu se dau în lături de la nimic,
pentru a-şi atinge scopul. Hotărârea, perseverenţa, ambiţia
au devenit nişte defecte în această situaţie. Eroii acestui
roman, trei tineri români, au întins prea tare coarda
norocului, care le-a surâs de atâtea ori, dar nu au ştiut când
să se oprească, nu au fost capabili să înţeleagă că orice
faptă rea va fi descoperită şi pedepsită într-un final şi în
viaţa reală, nu doar în basme.
Viaţa i-a aşezat alături de nişte persoane pe care lear fi putut lua ca modele, ca tipare cu ajutorul cărora să îşi
construiască propriul destin, însă au neglijat totul şi au ales
să trăiască după bunul plac şi după regulile pe care tot ei leau dictat.
Romanul împleteşte valorile şi tradiţiile oamenilor
de la ţară, sentimentele şi crezurile acestora, în funcţie de
care îşi trăiesc viaţa şi condiţiile şi ideile noi ale tinerilor,
pentru care orice principiu are alte limite, alte coordonate,
ambele părţi fiind imposibil de pus împreună, excluzânduse reciproc.
Ar putea fi considerată şi o morală, ţinând cont
conexiunea dintre drumul parcurs de personaje şi destinul
lor.
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În viaţă e important să ştim să ne alegem calea şi
lucrurile de care avem nevoie, care ne sunt folositoare. Nu
trebuie să ne uităm doar la câştigul final şi să trecem peste
partea cea mai consistentă, reprezentată de efortul şi modul
de obţinere.
Un bărbat adevărat nu e cel care are tupeu, care
face numai rău, pentru a ieşi în evidenţă, ci acela care are
curaj să fie el însuşi, cu calităţi şi defecte, că până la urmă
nimeni nu e perfect, nimeni nu poate fi perfect, de aceea
nu e nevoie să ne prefacem, să ne ascundem după deget,
crezând că nu vom fi văzuţi.
Autoarea
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Capitolul 1
„- Ce copil frumos!Felicitări dragii mei pentru un
aşa îngeraş!”. Acestea au fost primele cuvinte ale
doctorului Toma la naşterea celui de-al patrulea copilaş din
familia Dănălescu, o familie modestă, liniştită, care nu a
ieşit niciodată cu nimic în evidenţă, dintr-o localitate din
judeţul Bistriţa Năsăud, situată la 80 de kilometri de
municipiu. Chiar dacă sarcina nu a fost una deloc uşoară,
cu toate că Valeria a mai trecut încă de trei ori prin această
situaţie, bebeluşul din burtă provocându-i de multe ori
dureri îngrozitoare, mama l-a dorit tot mai mult, încurajată
şi de prietenii care prevesteau naşterea unui erou, unui
bărbat adevărat, bazându-se pe faptul că este foarte ager
din burtă, dă din picioare, nu e liniştit decât câteva ore pe
zi, în rest nu o lasă pe mama sa să uite de el nici o clipă.
La acelaşi spital din Bistriţa s-au născut încă doi
băieţi în aceeaşi noapte, de 2 iunie 1970. Familiile celor doi
născuţi sunt din Năsăud. Toţi au fost lăudaţi de doctor,
primind nota 10 la naştere şi tot spitalul s-a minunat de
frumuseţea acestor bebeluşi, afirmând fără reţineri că aici sau născut nişte adevăraţi “ muşchetari”. Bucuria mai mare
a medicilor a fost că acele două mame din Năsăud au
trecut cu bine peste naştere, deoarece la ele ar fi fost ceva
probleme, acesta fiind şi motivul pentru care au ales să
nască în Bistriţa, în alte condiţii ele ar fi rămas în Năsăud la
spital.
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Deocamdată între aceste trei familii, care au mai
adus o fiinţă pe lume în acelaşi spital, nu e nici o legatură,
dar soarta îi va aduce pe cei trei băieţi, născuţi în aceeaşi zi,
împreună, urmând ca alergând dupa aceleaşi iluzii să treacă
toţi printr-o tragedie. Dupa câţiva ani cei trei se vor
cunoaşte şi îşi vor da seama că au fost colegi încă din
primele zile, în spital.
Capul familiei Dănălescu era un bărbat muncitor,
care avea de îngrijit o familie destul de numeroasă, cinci
membrii, iar acum după naşterea lui Radu, şase membri.
Dar Dan, ajutat şi de soţia Valeria a ştiut să-şi administreze
banii şi chiar şi în zile de criză, când tatăl n-a avut unde să
lucreze pentru a câştiga un ban pentru familie, copii şi
nevasta nu au simţit acest lucru în ce priveşte lucrurile
materiale, care totuşi în acele momente nu i-a putut face
fericiţi văzând durerea şi îngrijorarea întruchipate pe chipul
tatălui şi respectiv soţului. Atât Dan cât şi Valeria au fost
obişnuiţi, încă de la naşterea primului copil, ca să îşi ia ei de
la gură pentru a da copilului, să nu-i lipsească acestuia
nimic şi să îi ofere cam tot ce trebuia unui copil, chiar dacă
starea lor materială era destul de modestă.
Mama,Valeria, care de când se ştie a crezut în
înţelepciunea celor mai în vârstă, a simţit încă din prima zi
în care a venit pe lume Radu că acesta va avea un destin
diferit de al celorlalţi copii ai săi. Ziua de 2 iunie 1970, o zi
de vară, aţi spune frumoasă şi călduroasă, însă n-a fost
chiar aşa. Vremea s-a răcit brusc în acea noapte, dintre 1 si
2 iunie, a plouat de parcă cineva, de sus, a vărsat o galeată
imensă de apă peste localitatea Căianu Mic.
Şi după 100 de ani, dacă bine a calculat Valeria,
pârâul amărât cum obişnuia să îi spună ea înainte, parcă a
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vrut să se răzbune pentru atributul destul de înjositor şi şi-a
ieşit din matcă, inundând câteva case care erau situate în
aval, printre care şi pe cea a familiei Dănălescu. Fiind
încrezatoare în înţelepciunea populară, încă din prima zi de
viaţă a mezinului familiei, Valeriei i-a fost frică pentru
destinul care i-a fost hărăzit de Cel de sus, pentru că bunica
ei, care de asemenea a primit învăţăturile de la înaintaşi, a
învăţat-o că destinul pe care-l are un copil e asemeni zilei
în care acesta vine pe lume şi dacă aceasta nu e una
frumoasă, tot ce rămâne de făcut e în puterea părinţilor
care-şi pot educa fiul şi-l pot ajuta să lupte cu destinul care
n-a fost prea darnic cu el. Valeria era încă în spital când sau întâmplat toate acestea, atunci l-a nascut pe Radu,
aflând de nenorocirea care s-a abătut asupra satului ei abia
după câteva zile, când s-a întors acasă.
Valeria îşi imagina valurile de aproximativ un metru
care au pornit spre casa lor, ca-ntr-o goană nebună, de
parcă ar fi vrut să înghită pe cineva, pe parcursul istorisirii
soţului său, aceste imagini sinistre rămânându-i în inimă. Şi
nu pentru că acestea i-au inundat bucătăria şi cămara undeşi depozitase alimentele, necesare pentru întreţinerea
familiei şi în plus aproape îi dărâmase un perete, care şi aşa
a fost destul de şubred, perete pe care aproape în fiecare an
soţul său încearcă să-l consolideze, ci pentru că în valurile
acelea mama şi-a văzut fiul, a văzut cum acestea au încercat
să-l înghită , să-l ia de lângă familia lui şi din acel moment
Valeria şi-a promis că o să aibă mare grijă cu Radu, o să
încerce să-l conducă pe urmele tatălui său şi, spera ea , cu
ajutorul lui Dumnezeu, va reuşi să-şi salveze fiul din
valurile acestei vieţi, de toate falsele bunătăţi pe care ţi le
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oferă lumea aceasta pentru aţi lua ce-ai mai important de
fapt, sufletul si conştiinţa.
La câţiva kilometri depărtare, în Năsăud, ceilalţi doi
copii care au venit pe lume în aceeaşi zi cu Radu, Mircea şi
George, care erau şi verişori, mama lui Mircea fiind soră cu
tatăl lui George, creşteau şi ei “intr-o zi cât alţii într-un an”,
cum obişnuia să spună Mărioara, mama lui George, căreia
îi plăceau poveştile, de altfel a citit multe cărţi şi nu pierdea
nici o ocazie ca să nu spună câte un citat, făcându-i plăcere
de fiecare dată când cineva o aprecia şi îi adresa câte un
compliment pentru aceasta.
Familia în care a venit pe lume George Vranău era
una foarte înstărită, George senior, tatăl lui, era inginer şef la o întreprindere din oraş, dar şi liderul Partidului
Comunist Român, în oraş. Mărioara în schimb era casnică,
astfel avea suficient timp pentru a citi, iar de acuma trebuia
să îşi îngrijească şi fiul. Nici nu mai încăpea vorba că ambii
părinţi îşi doreau ca fiul lor să înveţe carte şi să ajungă o
persoană mare şi importantă. Cei doi părinţi erau genul de
persoane lăudăroase, pe care îi convingeai să îţi facă
aproape orice, dacă ştiai cum să îi iei, dacă ştiai să te
apropii de ei şi să îi faci să simtă că eşti dependent de
ajutorul lor. Astfel erau întotdeauna dispuşi să ajute pe
orice, chiar dacă de multe ori dădeau bani din buzunarul
propriu, dar îşi hrăneau egoul cu stima şi mulţumirile
persoanelor cu care erau binevoitori. Se înţelege că băiatul
lor era foarte răsfăţat, încă din prima zi , la botez a primit
atâtea cadouri, mai multe decât a primit Mărioara şi
George senior la nuntă. Ambii părinţi au provenit din
familii sărace şi au reuşit să se ridice împreună, şi-au
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cumpărat tot ce au după ce s-au căsătorit, nefiind ajutaţi de
nimeni. Mărioara a fost orfană de mică, crescută de mătuşi
şi de bunici, iar George n-a primit nimic de la mama lui, cel
puţin aşa susţine Mărioara, acesta fiind şi motivul pentru
care bărbatul e certat cu sora lui. Cu toate că amândoi au
avut o copilărie nu tocmai împlinită, nu au avut nimic din
abundenţă şi chiar dacă pe urmă şi-au ajutat prieteni,
cunoştinţe , atunci când au fost rugaţi,uneori şi persoane
străine aflate la greu , cei doi au uitat un lucru important,
sentimentul acela de inferioritate pe care l-au trăit de multe
ori când se aflau în preajma unor persoane cu o situaţie
financiară superioară lor, au trecut peste acele momente în
care se simţeau ca nişte marionete care dansau la comanda
celor mai înstăriţi şi, la rândul lor, îi tratează pe cei din jur
cu oarecare superioritate. Poate sunt puţine persoane care ,
aflate în sărăcie mai erau şi orgolioase, dar aceştia doi,
George si Mărioara, mai ales ea, erau foarte marcaţi de
acest lucru,însă se pare că nu suficient, pentru că banii i-au
putut influenţa să îşi schimbe atitudinea. De multe ori în
discuţiile purtate cu anumiţi cunoscuţi ai familiei Vranău,
Mărioara invoca lipsa de bun simţ a unora de a categorisi o
persoană după starea materială şi nu după caracter, după
personalitate şi mod de a fi, de parcă banii sunt veşnici şi
poţi cumpăra orice cu ei.
George era un copil foarte frumos, într-adevăr, nu
erau doar vorbele mamei, părinţii având mari planuri
pentru el.Mama a început să îi citească poveşti încă de când
George avea un an, dorind prin aceasta să îl aducă mai
aproape de cărţi încă din faşă. Cu toate acestea nu i-au
lipsit nici jucăriile, întotdeauna George a fost răsfăţat cu
cele mai frumoase şi mai scumpe maşinuţe, avea o grămadă
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de mingi de fotbal, deşi el abia învăţa să umble în picioare
şi nu le folosea în scopul pentru care au fost făcute, ci le
strica, iar mingile îi erau furate de copii vecinilor, mai puţin
avuţi ca şi părinţii lui George.
În cealaltă familie, care s-a înmulţit tot în 2 iunie,
familia Voicu, situaţia nu era la fel de roz, nici cea
financiară, dar lipsa cea mai mare din casă era cea a
sănătăţii. Nu Mircea, care abia a venit pe lume era cel
încercat în modul acesta ci tatăl lui, Ion, care la vârsta când
abia a ajuns la o maturitate din toate punctele de vedere,
acum având şi un copil, care implica alte responsabilităţi a
fost identificat cu o boală rară, fără leac deocamdată, care
rând pe rând îl distrugea până la lovitura finală care urma
să îi distrugă inima. Vestea aceasta au primit-o cu doua luni
înainte de a naşte Vica, din acest motiv i-a nu a aflat decât
după o vreme de problemele soţului, când a observat că
acesta merge din rău în mai rău şi a insistat atât încât un
doctor i-a spus adevărul, parţial doar, încercând s-o facă să
creadă că soţul său îşi va reveni. Totuşi ea era ferm
convinsă că e minţită deoarece după atâtea luni cât a stat în
spital starea lui e din ce în ce mai rea. Ion a fost adus la
spital, într-o seară, în urma unei hemoragii interne, după
cum i-au spus medicii după aceea femeii, când Mircea avea
doar cinci luni. Şi de atunci Ion a mai fost dus acasă doar
pentru puţine zile şi de fiecare dată făcea câte o criză şi era
nevoită să apeleze la o ambulanţă pentru a-l duce pe soţul
său din nou la spital. După vreo patru luni petrecute pe
drumul dintre casa sa şi spital, lăsându-şi copilul mai mult
pe la rude, pe la vecini, Vica a simţit că Ion se sfârşeşte.
Era tot mai slab, deşi doctorii îi ascundeau adevărul în
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continuare, la rugămintea soţului său, ea neştiind acest
lucru. În dimineaţa zilei de 2 martie când a ajuns la spital la
Ion, Vica era sa leşine văzându-l pe acesta. Era alb la faţă,
de parcă ar fi fost vopsit, la fel îi erau şi mâinile, iar pielea îi
părea atât de uscată şi rigidă, neputându-şi explica ce s-a
întâmplat în acea noapte pentru că nu l-a mai văzut
niciodată aşa.Cu toate acestea era conştient încă şi încerca
să pară detaşat de tot ce se întâmplă şi s-o încurajeze pe
soţia sa. Şocul a fost atât de puternic încât iniţial nu a
realizat ce se întâmplă, a rămas nemişcată o vreme, parcă
nu îi venea să creadă, sau poate doar refuza să creadă,
având mereu o speranţă că se va trezi din acest coşmar, din
care se zbate să iasă, încă de când s-a născut Mircea,
naştere a cărei bucurie a fost umbrită de necazul abătut
asupra sănătăţii soţului ei.
După câteva minute, timp în care doctorii au rugato să se liniştească, încercând , dar fără succes să îi dea un
calmant, Vica s-a pornit pe plâns şi nu a putut rosti nici un
cuvânt. Simţea că o ţine ceva la inima, o strângea de piept
atât de tare, ca şi cum ar vrea să o omoare cineva. N-a mai
simţit niciodată o aşa durere, ţinea mult la soţul ei şi nu
suporta gândul ca acesta s-o părăsească acum când au şi un
copil de crescut. În acele câteva secunde câte au trecut de
când a intrat în salonul unde era Ion, i-au trecut prin minte
o mie de imagini, îşi vedea copilul mare şi singur, fără tată,
pe ea de asemenea s-a imaginat o bătrânică drăguţă, dar
uscată de durere şi tristeţe, cerşind amândoi o pâine ca să
aibă cum trăi, fiind nevoiţi să suporte batjocurile celor din
jur, adresate lui Mircea, care nu avea tată, n-avea pe nimeni
care să îl apere.
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