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Miruna avea ochi migdalați, ușor oblici, de asiatică, 

nas drept de vestală romană, o gură frumos arcuită, bărbie 
delicată, fruntea înaltă. Purta părul lins, tuns drept, până la 
umeri și cărare pe mijloc. Din când în când și-l prindea în 
coadă de cal, coafură care îi venea foarte bine, mai ales că 
era înaltă, cu coapse perfect conturate. Prietenii îi spuneau 
în glumă că e trei sferturi picioare. 

Era studentă la Drept. Voia să se facă... oare ce voia să 
se facă? Nu știa! Se dusese la Drept legată la ochi. Era o 
tradiție de familie: bunicii ei, părinții, fratele, toți făcuseră 
Dreptul. Ei i-ar fi plăcut design vestimentar. Sau 
arhitectură. Dar nimeni nu a întrebat-o nimic. Iar ea, 
teleghidată, s-a dus. Și a intrat în primii zece la 
Universitate, fără nicio oră de pregătire particulară, fără 
pile. Refuzase cu încăpățânare și ajutorul părinților, 
învățând singură. 

Acum își sorbea liniștită frappe-ul făcut, în sfârșit, așa 
cum îi plăcea ei: cu multă frișcă, înghețată de vanilie și 
ness fierbinte, într-un bar din centrul Bucureștiului, 
așteptând să vină Bibi cu Mihoc. Bibi era cea mai bună 
prietenă a ei, iar Mihoc iubitul acesteia. Mihoc era o 
poreclă, i-au dat-o fetele într-o zi în joacă și de atunci, 
nimeni nu l-a mai apelat altfel. 

Dintr-un colț mai obscur, așezat pe un scaun înalt, la 
tejgheaua barului, o privea preocupat Abdul. Emre, 
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observând că prietenul lui e absent, i-a urmărit privirea. 
Ochii lui au electrizat ochii Mirunei, care, pentru o 
fracțiune de secundă, nu a mai respirat. 

— Saved by the bell!, a zis ea zărindu-și prietenii care 
tocmai intrau. 

Emre s-a întors către Abdul și i-a legănat mâna foarte 
aproape de chip. 

Aveau amândoi ten măsliniu, ochi pătrunzători și 
sprâncene stufoase, dar frumos arcuite. Deși semănau de 
păreau siamezi, nu erau frați. Amândoi veniseră să 
studieze medicina în România. Abdul era din Emirate, 
copil de bani gata, fiul unui nabab al petrolului, în timp ce 
părinții lui Emre munceau din greu să-l poată întreține și 
pe el și pe ceilalți doi frați rămași în Turcia. Aveau o 
făbricuță de covoare țesute manual undeva, lângă Izmir. Ei 
se cunoscuseră la Cămin la Grozăvești într-o încăierare. 
Țuțu, traficantul de droguri, cel care îi aproviziona pe 
studenți, fusese luat la bătaie de Emre care, în sevraj, nu  
s-a mai putut stăpâni. Abdul i-a despărțit. Și încerca din 
răsputeri să-l determine pe amicul său să nu mai consume. 

— Ce faci? îl întrebă Emre în cele din urmă, ridicând 
din sprâncene. 

— Vreau să o cunosc! 
— Și Aisha? 
— Ce are una cu alta, Emre? Mi-a stârnit, într-un fel, 

interesul. 
— Ah, să înțeleg că vrei o aventură înainte de nuntă? 

Ultima de burlac? răspunse băiatul și începură amândoi să 
râdă. 

Grupul Mirunei vorbea și râdea zgomotos. Li se mai 
alăturaseră câțiva colegi și se antrenaseră într-o discuție 
despre cursul de astăzi, cu profesorul de Teoria generală a 



 

 
Abby, steaua emiratelor 

 

 9

obligațiilor care i-a păcălit, prefăcându-se că doarme în 
timp ce asculta un student. Și când acesta, terminând ce 
avea de spus, începuse să facă mișto de profesor, l-au auzit 
zicând clar, fără să deschidă ochii: 

— Vezi că ai început să bați câmpii și ai sărit calul. 
Care, neîmblânzit, te-a pocnit cu copita în frunte. Stai jos, 
4! 

Abdul se ridică și îi făcu semn lui Emre să îl urmeze. 
— Hei, salut! Mai aveți două locuri libere?, zise el și 

se așeză fără să aștepte răspuns. Emre, stai be jos. 
— Stai Emre, stai BE JOS, că s-a  măturat, zise printre 

hăhăieli, Mihoc. Bibi i-a dat un cot în stomac și i-a aruncat 
o privire criminală. Apoi își drese glasul și spuse: 

— Noi suntem la Drept. Voi? 
— Medicină. Dentară eu, Internă, Emre. 
— Perfect! Deci dacă rămânem fără dinți, stăm 

liniștiți. 
— Daaa, că dintr-un pumn, vi-i aranjează Abdul pe 

toți!, a răspuns Emre înveselit. 
Tinerii zâmbiră încurcați. 
— Am glumat!, se grăbi el să adauge, văzând fețele 

lor. 
Abdul o privea ostentativ pe Miruna, care îl sorbea pe 

Emre pe furiș. O atrăgeau ochii lui verzi, adânci, pe care 
nu știa cu ce să îi asemene: cu marea în larg, cu o 
primăvară despletită pe câmpuri... 
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Bulevardul Magheru se pierdea într-o salbă de lumini 

de toate culorile, mașinile treceau în trombă și, deși destul 
de târziu, pe trotuare încă era un furnicar de lume. 

— Unde stați?, o întrebă Abdul pe Miruna, 
cuprinzând-o pe după umeri. 

— La cămin, îi răspunse ea, aruncându-i o privire care 
l-a înghețat. Motiv pentru care și-a retras imediat mâna. 

— Scuze!, mai zise el. Și mergeți be jos? 
— Da, e destul de aproape și, în plus, ne place să ne 

plimbăm noaptea pe străzile încărcate de lumini. 
— Boate ne blimbăm și noi odată? 
— Băi nu ne blimbăm acum?, râse ea,      

îndepărtându-se. 
— Noroc că te cheamă Bibi. Îi iese și lui din brima, îi 

zise ea prietenei sale, luând-o de braț. 
— Nu fi nesimțită, Miruna! În plus, cred că te place. 

      — Nț ! Mie îmi place Emre. 
— Ești nebună? Și cu Micuțu’ ce faci? 
Micuțu’ era prietenul Mirunei. Avea 1,95 m, 85 de kg 

și era campion la arte marțiale mixte. Se cunoscuseră de 
curând. Îi plăcea să iasă cu el din două motive: pentru că 
se simțea protejată în primul rând, și în al doilea, pentru că 
avea un extraordinar simț al umorului. 

— Oh, nu!, continuă Bibi. Cunosc privirea asta. 
Săracul Emre, mi-e milă de el! Îl așteaptă o lovitură dură 
sub centură. 
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Dar lovitura a primit-o Micuțu’. Într-o zi, pe când o 
aștepta în parcul facultății să iasă de la cursuri, a văzut-o 
sărutându-se cu un „oacheș cât ea de înalt”. I-a spus el lui 
Bibi amărât. 

— Și tu? N-ai zis nimic? N-ai făcut nimic? 
— Ce să fac, să-i dau una? Eu nu sunt bătăuș... 
— Nu neapărat lovitură la corp, dar să te lupți puțin 

pentru ea! 
— La ce bun? Dacă a fost alegerea ei, oricum am 

pierdut. 
— Atunci vaya con dios, amigo, că n-o meriți! 
 
 
Emre nici nu mai știa ce anume i-a împins pașii în ziua 

aceea, spre Drept. Era o zi superbă de primăvară cu toți 
pomii înfloriți, un cer albastru cârpit din loc în loc de 
petice de norișori albi, când el hoinărea pe străzi și s-a 
trezit brusc în fața Universității. Pe aleea din fața porții 
alerga, în pantaloni mulați pe picioarele ei frumoase, 
impecabile și cu coada în vânt, Miruna. El se opri în loc, 
deschizând larg brațele, ca pentru a primi un prieten drag. 

— Încotro güzel? 
— Să-mi iau bortocale!, îi răspunse ea, fentându-l. 
— Portocal frumos la colț estem. 
— Ah, am uitat! Brietenul tău zice „bortocale”. Tu zici 

„estem”, chicoti ea, luându-l de mâna căzută pe lângă 
corp. 

— Putem învățam mai bine, i-a răspuns el. 
— Măcar dacă am ști și noi turcește și araba așa cum 

știți voi românește. Nu râdem de voi. Doar că sunteți 
foarte dulci așa cum stâlciți cuvintele. 
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Și uite așa, se trezi că de câteva luni, Emre trăia doar 
pentru Miruna. Nu putea să-i pronunțe numele, de aceea îi 
spunea când Meryem, când Melek (înger în limba lui), 
când Meral (care înseamnă căprioară). Nici nu se mai 
ducea la el la facultate, de gelos ce era. Toată ziua o păzea 
pe Miruna, iar seara toca cu ea, prin baruri, banii pe care îi 
primea regulat de acasă. Se certase și cu Abdul care când a 
aflat, i-a dat un pumn între ochi de a umblat cu ochelari de 
soare și înăuntru și afară, o lună întreagă. Noroc că își 
luase calabalâcul și se mutase în altă cameră, să nu-l mai 
vadă. Acum, românașii cu care stătea erau plecați acasă de 
vineri, iar el avea să o aducă pe Miruna aici, pe seară. O 
convinsese cu greu, dar în cele din urmă, acceptase. 
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— Buni, crezi că dacă aș fi plâns mai rău decât am 
făcut-o și aș fi rugat-o în genunchi, dacă m-aș fi târât până 
mi-ar fi dat sânge, dacă aș fi implorat-o ca pe Christos, 
fără rușine, aș fi înduplecat-o? Sau dacă m-aș fi molestat, 
dacă aș fi făcut ceva, orice, să îi provoc milă, ar mai fi 
plecat? Crezi că eu sunt de vină că s-au despărțit, crezi că 
am greșit eu cu ceva? De ce nu m-au vrut, buni, niciunul 
dintre părinții mei? De ce m-au mai făcut dacă m-au 
abandonat așa, ca pe o mobilă sau ca pe o jucărie stricată? 
Știi, buni, să-mi răspunzi? 

Maia nu știa. Se uita cu privirea încețoșată de lacrimi 
în lumina felinarului din fereastră, până ce trăia 
sentimentul de orbire. Apoi o îmbrățișa strâns, îi atingea 
fruntea cu buzele și, învelind-o, îi șoptea: 

— Te iubesc! Mult. Foarte mult. 
Când s-au împlinit cele 6 luni, Robert a angajat-o pe 

Daria în locul Mirunei. După alte câteva luni, a primit pe 
telefon o poză. Miruna își dăduse, în sfârșit, licența și 
obținuse media 9,25 la examen. 

— Vezi Robi, cânta ea în timp ce așeza masa. Este 
licențiată. Până la urmă a avut ambiția să-și termine 
școala. Pui mic, zise ea apoi adresându-se lui Abby, la 
anul e rândul tău. Ai examenul de bacalaureat. Te-ai 
gândit ce vrei să faci mai departe? Ce vrei să devii? 

— Da buni, vreau să mă fac psiholog. 
Dar până la urmă, a urmat cursurile unor școli 

pretențioase ca Engligh Manner, aflată sub patronatul 
Casei Regale a Angliei, The Protocol School of 
Washington, a obținut o diplomă în International 
Hospitality la Randers în Danemarca, a participat la un 
interviu pentru o companie aeriană, și a devenit 
stewardesă. Acum, după nici 3 ani pe calea aerului ca 
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însoțitoare de zbor, lucrează pentru familia regală din 
Qatar și are un apartament închiriat în Doha. Când are 
escală în Dubai, se întâlnește cu tatăl său, cu care, în cele 
din urmă, s-a împăcat. 

— L-am iertat, buni. Poate că era prea tânăr când      
m-am născut eu, și depășit de diferențele de cultură, 
religie, concepții despre viață. Depășit de situație, în 
general. Dar am trecut de mult peste toate. 

Când Maia a întrebat-o dacă nu are de gând să facă un 
copil, Abby i-a răspuns: 

— Numai când mă voi așeza la casa mea. Vreau să îi 
dăruiesc copilului meu, tot ce eu nu am avut și după care 
am tânjit toată viața: o familie. Știi? Înăuntrul meu sufăr 
foarte mult deși aparent am o viață normală. Am învățat să 
mă bucur de ea și de cei care mi-au fost aproape. Cu toate 
cicatricile care mi-au rămas. 

 
 
Și cum „miracolele nu au nicio explicație, dar apar în 

viața celor care cred în ele”, Miruna a redevenit copilul 
bun care a fost înainte de a-i cunoaște pe Emre și pe 
Abdul. Are o mică afacere. Nu, nu în avocatură, care nu   
i-a plăcut niciodată și pe care i-a lăsat-o, cu birou cu tot, 
fratelui său Robert. Ea are propriul său atelier de croitorie 
și design vestimentar în care e fericită că își poate revărsa 
talentul, și e căsătorită cu Andrei, un inginer agronom care 
a făcut spectacol din grădina soților Paraschiv, și pe care 
fiica lor îl adoră. Dragostea lor este dogoritoare, la fel ca a 
soarelui care își trimite căldura pe pământ. 

S-au cunoscut într-un decembrie de basm, în sanatoriu 
la Predeal, unde au fost internați amândoi timp de aproape 
3 luni, pentru anxietate. La el, generată de un divorț care  
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l-a lăsat pustiit, la ea, din pricina multor eșecuri care i-au 
cernit sufletul. 

Acolo, printre drumețiile și serile romantice de folk, 
„proful” de sport, Leo, i-a făcut să se descopere și să 
redescopere viața. 

„Terapia prin mișcare se numește cură de teren. Latura 
fizică e strâns legată de cea psihică”, le spunea el adesea. 

De la Andrei, Miruna a învățat să joace biliard, Andrei 
a învățat să joace ping-pong cu Miruna. Au reînvățat 
amândoi să râdă. 

Într-o drumeție la cascada și canionul Tamina, Miruna 
a căzut, și-a scrântit glezna, iar Andrei a cărat-o în spate 
jumătate de kilometru. 

Altădată, când au mers pe Valea Râșnoavei, au auzit 
un mârâit. Un urs le-a sărit în față. Miruna a încremenit, 
Andrei a cuprins-o strâns în brațe, iar vizitiul de la 
Predeal, care era cu ei, a început să urle. „Eu dat una la 
urs, ursul dat una la mine”, îi povestea el lui Leo când s-au 
întors la sanatoriu. Noroc cu vacile care i-au recunoscut 
vocea și au venit înspre ei. Vacile l-au speriat pe urs care a 
fugit, și așa au scăpat. A doua zi, și Andrei și Miruna 
aveau vânătăi pe brațe, atât de tare se strânseseră unul pe 
altul. Se priveau și se întrebau dacă le va trece până joi 
seara. Apoi râdeau în hohote, cu uitături complice. 

În fiecare joi se organiza seară de dans cu DJ, într-un 
club modern, lângă Pavilionul 3. Aici țopăiau până își 
rupeau pingelele plini de chef și voie bună, făceau concurs 
de bancuri, jucau „mim”, aici au cântat împreună șlagărul 
lui Ducu Bertzi „Tu, floare de colț, minune sub bolți...”, 
aici au participat la o petrecere dată de doi bătrânei care, 
îndrăgostindu-se, au zis că se căsătoresc și au invitat la o 



 

 
Mirela Haralambie 

 

 98

pensiune toți pacienții. Doar că, la sfârșit, au uitat să achite 
nota la restaurant și a ieșit o „nuntă” cu bucluc! 

Tot de neuitat pentru Miruna sunt și vorbele „profei” 
de aerobic care, după fiecare ședință, le spunea pacientelor 
rar, pe o muzică liniștitoare: „Fiți inteligente, dacă puteți, 
fiți generoase, dacă vreți, dar frumoase trebuie să fiți tot 
timpul! Bucurați-vă de lumina zilei, de strălucirea 
soarelui, de frumusețea peisajului, de ceea ce vă oferă ziua 
de azi.” Și Miruna s-a bucurat. A învățat să se deschidă în 
fața lui Andrei, să i se destăinuie, uimită de câtă căldură, 
de câtă înțelegere putea el să-i ofere. „Înfloresc trandafiri 
când râzi”, i-a spus el într-o zi, fermecând-o iremediabil. 

— Mami, el e bărbatul care știe totul despre mine, care 
mă iubește necondiționat și pe care îl iubesc așa cum 
copacul își iubește rădăcinile. Fără el, nu aș mai fi. E 
singurul, înțelegi? Unicul! 

— Și Abby? 
— Abby e Luceafărul de dimineață și Steaua mea 

Polară. Pentru ea am sacrificat totul. Ea a fost lumina mea 
călăuzitoare în viață. 

„Dacă Dumnezeu se implică, orice este posibil”, își 
zise Maia mulțumind în gând pentru că fetița ei s-a întors 
„acasă”, așa cum râul se întoarce în matca lui, și nu în 
ultimul rând, pentru descătușarea sufletului nepoatei sale, 
pentru ambiția și regăsirea ei și pentru minunata lecție de 
iubire pe care i-o dăruise. 

Văzduhul se împânzise de pescăruși albi, care valsau 
pe un cer albastru, imaculat. 

 
 
 

SFÂRȘIT 



 

 
Abby, steaua emiratelor 

 

 99

 
 
 
 
 
 
DE ACELAŞI AUTOR: 
 
 

1. Clipa de eternitate, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2014; 

2. Dimineţi înlăcrimate, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2015; 

3. Lumina din ochii tăi, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2016; 

4. Poartă către suflet, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2016; 

5. Amurg, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2017; 

6. ERJI, sau Jurnalul unui coşmar în reluare, Editura 

Bibliotheca, Târgovişte, 2017; 

7. Cântec mut, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2018; 

8. Trăiri şi visuri, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2018; 

9. Valsul necuvintelor, Editura ZVEN, 2019; 

10. Toamna amintirilor, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2020. 

 
 
 

 



 

 
Mirela Haralambie 

 

 100

 

 



 

 
Abby, steaua emiratelor 

 

 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPARUL

str. Gabriel Popescu, nr. 3, Târgoviște, Dâmbovița

www.zven.ro
zven.print@gmail .com

tel./fax: 0345 401 330
mobil:  0765  464 304

 
 
 
 

 

Autorul declară că prezentul volum îi aparţine şi că nu încalcă drepturile intelectuale  
ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspundere,  

conform legislaţiei în vigoare, atât pentru forma,  
cât şi pentru conţinutul volumului de faţă. 


