
 

ELLIA DELLI 

 

 

 

Până la capătul lumii 

-roman- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

DELLI, ELLIA 

Până la capătul lumii : roman / Ellia Delli. - Snagov : 

Letras, 2019 

ISBN 978-606-8935-85-0 

821.135.1 

Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestei cărți aparține 

autorului.  

Copyright 2019, Ellia Delli. Această carte este protejată de legea 

dreptului de autor.  

 

Credite imagini copertă: 123RF.com 

Design copertă: Letras 

 

Carte distribuită de www.piatadecarte.net 

email: office@piatadecarte.com.ro 

Comenzi la tel. 021 367 5228 // 0787 708 844 

Pentru solicitări de publicare vă puteți adresa editurii, pe mail: 
edituraletras@piatadecarte.com.ro  

Editura Letras / www.letras.ro 

 



3 

 

***** 

Am rămas fără cuvinte! Primise e-mail de la 

doctorul B.C. Al doilea mesaj în două luni. De când 

îi trimisese Mirela raportul medical prin e-mail, nu 

mai primisem niciun semn de la el. Știam că un 

asemenea caz este foarte greu și necesită mult timp 

pentru a studia toate problemele medicale ale lui 

Tavi. Totul era destul de clar. Doctorul B.C. venea în 

Canada cu o echipă formată din cinci oameni. 

Spunea că după operație, dacă este reușită, va fi 

nevoie de un proces lung de recuperare, care 

presupune ca el și echipa lui să stea până când 

recuperarea va avansa. Toate aceste lucruri costau. Și 

cât! Dar totodată ne înștiințase și de riscurile care ar 

putea interveni în timpul operației, adică pacientul 

poate muri. 

−Este o sumă enormă! Mirela, eu încă fac asociere 

cu banii noștri, cu leii românești! Încă nu sunt 

obișnuită cu așa sume mari în dolari! 

−Închipuie-ți că în România cu banii ăștia îți 

cumperi două case! 

−Cum? Atât de mult? 
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−Da! De ce crezi că sunt agitată? Este o sumă 

enormă, o sumă pe care noi nu o avem! 

−Dar, Mirela, ce putem face? Vom renunța? 

−Nu știu! Poate că ar trebui să vorbim cu tati și cu 

mami. Dacă totuși Tavi ar avea o șansă? Sau poate 

muri în timpul operației. Este o decizie destul de 

grea! 

−Va fi un șoc pentru ei, mai ales că le-am ascuns 

acest lucru! 

−O să vorbim cu ei, trebuie să luăm o decizie 

împreună! 

Am plecat amândouă spre casă. Tot drumul, ne-

am gândit cum să le spunem Cameliei și lui Mihai 

despre doctorul B.C. și de unde vom face rost de 

atâția bani. Mihai vânduse apartamentul, mai avea o 

parte din bani, dar nu era niciun sfert din suma care 

ne trebuia și mai exista și riscul ca Tavi să moară în 

timpul operației. 

***** 

De fiecare dată când mă apropii de aeroport, 

inima îmi bate cu putere și trăiesc aceleași emoții ca 

de fiecare dată, când știu că în celălalt aeroport mă 

așteaptă el, Tavi, iubitul meu. Aglomerația din 

aeroport în perioada aceasta este insuportabilă, dar 
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știind că în curând vom fi împreună, trecem ușor 

peste această situație. 

Mai sunt șase zile până la Crăciun. Ne-am dorit ca 

acest Crăciun să-l petrecem împreună. Visăm de doi 

ani la acest moment. Și iată că acesta a sosit. 

Iubirea lui Tavi îmi dă puterea să traversez lumea, 

doar să ajung la el, nerăbdătoare să îmi cuprindă 

trupul în brațe ca de fiecare dată. 

Am ajuns cu două ore mai devreme la aeroport. 

De când îmi cumpărasem biletul, fata de la agenție 

fusese amabilă și mă informase că este o perioadă 

foarte aglomerată și că ar fi bine să ajung cu mult 

timp înaintea decolării. 

Aproximativ trei sferturi de oră am stat la 

checking. Am avut ceva probleme la bagaj, aveam 

multe, printre care și cadouri pentru fiecare membru 

al familiei lui Tavi. Cu multă amabilitate din partea 

personalului de la controlul de securitate, am reușit 

să păstrez tot ce luasem cu mine. 

Înainte de a mă urca în avion, l-am sunat pe Tavi, 

să-i spun că urmează să mă îmbarc și să-l mai 

liniștesc un pic, știam că este foarte agitat și voiam 

să-l asigur că sunt bine. 

−Iubito... în sfârșit, ai sunat! 
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−Abia am trecut de punctul de control, urmează să 

ne îmbarcăm. E foarte aglomerat! 

−Îmi dau seama, dar simt că neliniștea asta mă 

omoară. Nu pot să fac nimic, decât să mă uit la ceas 

și... la dracu’... parcă stă pe loc. 

−Calmează-te! Știi că mă agiți și pe mine. O să fie 

bine! 

−Normal că o să fie bine. Nu o să-ți mai dau 

drumul să mai pleci de lângă mine niciodată!  

Te iubesc! 

−Și eu te iubesc! Liniștește-te și așteaptă-mă cu 

multă iubire, ca de obicei. 

−O să te răsfăț și o să te iubesc până la moarte. 

−Știi că nu îmi place să pronunți cuvântul ăsta...  

e suficient să mă iubești toată viața. 

−Te iubesc! Și te aștept! 

−Și eu te iubesc! 

Tavi era foarte agitat, spre deosebire de mine, el 

își arăta foarte bine toate emoțiile, sentimentele, 

uneori chiar și de pe voce îmi dădeam seama cum 

este el sau de pe mimica feței, dacă e supărat, vesel 

sau îngrijorat. În schimb, eu voiam să par mai dură, 

dar mereu sfârșeam plângând în brațele lui. Distanța 

era foarte mare și greu de suportat. Dar dragostea 
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dintre noi era și mai mare, și puternică, ceea ce ne 

dădea forță să trecem cu ușurință peste perioadele în 

care eram departe unul de celălalt. 

Am urcat în avion și m-am așezat confortabil pe 

locul meu. Gândul la cele douăsprezece ore de stat în 

același loc mă îngrozea. Deja mă uitam la ceas și de 

ce mă uitam mai des, mi se părea că trece timpul și 

mai greu. Am răsfoit o revistă, nu prea mi-a stat 

gândul la ea. Aveam și o carte în geantă, aș fi vrut să 

citesc din ea, dar sigur nu înțelegeam ceva din ea, 

mintea mea e prea agitată și simțeam cum sângele 

îmi pulsează în tot corpul. Tavi avea dreptate, 

neliniștea asta mă omoară. 

Mă las cu capul pe spate și încerc să-mi imaginez 

clipe frumoase cu Tavi. Mă gândesc cum a început 

relația noastră și cât de frumoasă este, iar dacă 

niciodată nu am crezut că relațiile la distanță 

durează, timpul mi-a dovedit contrariul. 
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***** 

Pe Octavian, Tavi, cum îmi place să îl alint, l-am 

cunoscut în urmă cu doi ani, pe o rețea de 

socializare. El este stabilit în Canada de 18 ani.  

La vârsta de 20 de ani, împreună cu părinții și sora, a 

părăsit România pentru Canada. 

Lucrează la Forțele Armate ale Canadei din 

categoria Forțelor Terestre, iubește ceea ce face și eu 

sunt mândră ori de câte ori îl văd în uniformă, când 

am ocazia. 

În tot acest timp, ne-am văzut destul de des. 

Distanța nu a fost o piedică pentru doi, ne-am făcut 

concediile împreună, zilnic ne sunăm, ne vedem pe 

camera web și stăm de vorbă ore în șir. 

Momentele cele mai dificile ale relației noastre 

erau despărțirile. Uneori când voiam să plecăm în 

vacanță, fiecare pleca din țara lui și ne regăseam în 

altă țară. 

Prima întâlnire am avut-o la Veneția. Tavi știa cât 

de mult îmi place Italia și a vrut să avem un concediu 

de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Așa că am hotărât să 

vedem Veneția, era pentru prima dată pentru 

amândoi. Petreceam multe ore în șir prin agenții să 

căutăm bilete de avion. La mine nu era o problemă, 

erau zboruri foarte dese și găseam bilet și de pe o zi 
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pe alta. La Tavi era mai greu, erau rare și, fiind 

distanța mult mai mare, nu ne încadram în timp, să 

ajungem amândoi în aceeași zi. 

După multe săptămâni de așteptat, am găsit ceva 

să ne convină amândurora. Să avem zboruri aproape 

la același interval de timp și cu decolare la același 

aeroport. Zborul lui Tavi era obositor, din cauza 

fusului orar și a timpului de zbor. Durata zborului 

era de aproximativ treisprezece ore, cu o singură 

escală la Casablanca de două ore. Mai dormea Tavi 

în avion, dar tot era obositor un zbor atât de lung. 

Ne-am întâlnit în Bologna, pe Aeroportul Guglielmo 

Marconi, urmând ca a doua zi să luăm trenul spre 

Veneția. Tavi ajunsese cu cinci ore înaintea mea. Se 

cazase la un hotel în apropiere, se odihnise un pic și 

era nerăbdător să ne întâlnim. Reîntâlnirile par la fel, 

dar sunt atât de diferite! Cu cât stăm mai mult 

despărțiți, cu atât dorul este mai mare, iar când ne 

regăsim, vrem să recuperăm tot timpul în care nu ne 

vedem. 

Mi-l imaginez pe Tavi mereu purtându-se ca un 

adolescent, în fața aeroportului așteptându-mă cu un 

trandafir roșu în mână și tremurând de emoție. Când 

l-am văzut, m-am aruncat în brațele lui, am plâns 

amândoi, îmbrățișați, și ne sărutam. Lumea trecea pe 

lângă noi și ne arunca priviri ciudate, pentru noi 

nimic nu conta, eram doar noi doi și iubirea ce ne-o 

purtam unul altuia. 
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−Iubito... simt că visez! În sfârșit, te strâng în 

brațe. 

−În sfârșit, a sosit momentul! 

−Asta este prima floare pe care ți-o ofer, dintre 

miile care urmează. Te iubesc! 

−Și eu te iubesc! 

Ne-am îndreptat către camera de hotel. Tavi îmi 

ținea cu o mână trolerul, iar cu cealaltă mă ținea de 

mână, lăsându-mi capul pe umărul lui. Ne purtam ca 

niște adolescenți, deși trecusem de această etapă, el 

având 36 de ani și eu 34, nu ne era teamă sau rușine 

să ne expunem sentimentele în public. 

−Te-ai odihnit? 

−Cum să mă odihnesc, când nu erai lângă mine? 

−Trebuia să te odihnești, eu nu sunt obosită, dar 

nu se compară zborul meu cu al tău. 

−Am dormit în avion. 

−Nu se compară somnul de pe un scaun cu 

somnul din pat. 

−O să dorm la noapte, liniștit și cu tine în brațe. 

Te iubesc! 



Ellia Delli 

11 

Când am intrat în hotel, personalul ne-a primit cu 

multă căldură, ne zâmbea și ne saluta cu o ușoară 

plecăciune de cap. 

−Benvenuto, signora e signore Militaru! 

−Grazie! 

Accentul lui la numele Militaru m-a făcut  

să zâmbesc mai mult. 

−Doamna Militaru? 

−Da! 

Când m-am cazat, le-am spus că o să vină doamna 

Militaru, că suntem în luna de miere, urmând ca 

mâine să plecăm către Veneția. Le-am dat câteva 

instrucțiuni, de fapt, m-au ajutat la unele lucruri. 

−Ce lucruri? Și ce au spus? 

−„O! Signora e molto fortunata!”.  

−Chiar sunt! Pentru că te am pe tine. 

Camera era foarte frumoasă. Pe patul imens erau 

aranjate lebede din prosoape, în stânga patului era un 

șifonier mare, iar în față era un perete numai din 

geam, era o cameră foarte frumoasă și foarte 

elegantă. Tavi mi-a pus trolerul lângă al lui și m-a 

luat în brațe. M-a sărutat și iar m-a ținut în brațe. Am 

stat mult timp îmbrățișați. 
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−Nu ți-aș da drumul niciodată! 

−O să mă sufoci, dacă mă mai ții așa strâns. 

−Scuză-mă, nu mi-am dat seama. 

−Probabil, nu ești conștient ce forță ai. Mi-au 

trosnit oasele. 

−Mai lasă-mă să te țin un pic, apoi mă duc să fac 

un duș. Ce vrei să facem? 

−Nimic! Stăm să ne odihnim, mâine la cât avem 

tren spre Veneția? 

−La 11:30! Sigur nu vrei să ieșim? 

−Sigur! Hai, du-te la duș, între timp îmi 

despachetez o parte din bagaj. 

−Comandăm cina în cameră? Să sun înainte să 

intru la duș, că o să dureze. 

−Da! Te-ai uitat pe meniu? 

−Da. Mergi pe mâna mea? 

−Sigur! 

Pe geam, zăream cum soarele apune de pe 

clădirile vechi, cum își pierde din strălucirea lui. 

Erau clădiri vechi, istorice, dar atât de frumoase! 

Auzisem multe vorbe despre „lucrurile vechi” care 

îți dau o stare negativă. Starea spirituală o ai cum ți-o 
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impui tu în suflet, nu e dată de anumite obiecte sau 

de persoane. 

M-am întors către Tavi, era pe pat cu telefonul la 

ureche, am auzit spunând ceva de „pacchetto 

completo”, apoi l-am privit cum se îndrepta către 

baie. Îi admiram pentru prima dată fizicul. Era înalt, 

asta mi-am dat seama când m-am înălțat să-l sărut la 

aeroport, se vedea că face sport, avea un corp bine 

lucrat, ochii îi avea negri, iar genele dese și negre îi 

accentuau privirea. Părul era negru, iar când își lăsa 

un pic de barbă, puteai jura că e arab. 

În timp de nici zece minute, Tavi a ieșit din baie, 

avea un prosop în jurul taliei. Când l-am văzut, am 

rămas un pic pe gânduri. Nu știu la ce mă gândeam, 

dar nu mă așteptam să iasă în prosop. 

−Gata, dușul? 

−Gata! Baia este liberă! 

−Așa repede? Doar m-am uitat pe fereastră, nici 

nu am avut timp să despachetez. 

−Iubito, ai uitat unde lucrez? Și armata face om 

din tine! În timpul ăsta, trebuia deja să fiu îmbrăcat. 

−Și... toate, le faci repede? 

−Ce vrei să știi? Vino aici! 

−Nimic, eram doar curioasă. 
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Eu nu am făcut armata, așa că m-am bucurat din 

plin de baia cu multă spumă. Din baie am auzit o 

muzică dată încet, era una din melodiile noastre 

preferate. „I break my heart” a lui Toni Braxton. 

Când am ieșit din baie, camera era întunecoasă și 

plină de lumânări aprinse. În jumătatea camerei, erau 

o masă cu două scaune, două lumânări, două pahare, 

două farfurii cu tacâmuri și multe vase acoperite. 

Într-o frapieră, era o șampanie. În timp ce îmi 

plimbam privirea prin cameră, Tavi mă cuprinde de 

mijloc. 

−Este melodia noastră! Dansăm? 

−Așa?! În halat de baie... și în prosop? 

−Contează? Suntem doar noi doi. 

Mi-am lipit capul cu părul ud de pieptul lui.  

El m-a prins și cu mai multă forță de mijloc.  

Ne legănam unul în brațele celuilalt. Era așa de mare 

pe lângă mine, încât mă acoperea de tot când mă 

ținea în brațe. Era lucrul cel mai plăcut, să fiu acolo, 

în brațele lui. 

−Te iubesc! 

−Și eu te iubesc! 

Cu o mișcare lentă, m-a luat în brațe, iar eu m-am 

agățat de gâtul lui. Simțeam cum emana dragostea 

prin orice gest. M-a așezat pe pat, mi-a dat la o parte 
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o șuviță de păr udă de pe față, m-a privit în ochi,  

m-a mângâiat și a început să mă sărute. 

Mâna îi cobora încet și delicat pe trupul meu.  

Mi-a desfăcut halatul și a început să-mi cuprindă 

sânii cu mâinile lui mari și puternice. Fiecare 

atingere o simțeam ca pe o vibrație în corpul meu. 

Îmi plăcea să îmi plimb mâinile pe spatele lui, la 

fiecare încordare simțeam cum mușchii se întăreau. 

Îmi plăcea să-mi bag degetele prin părul lui și să trag 

ușor de el spre mine. Mă lăsam dusă de val și 

savuram fiecare clipă de plăcere. 

Am rămas mult timp îmbrățișați. Țineam capul pe 

pieptul lui și se juca în părul meu încă ud. Simțeam 

cum îi bate inima cu putere. Simțeam cum inima lui 

îmi emana dragoste. Simțeam că inimile noastre s-au 

iubit dintotdeauna și acum s-au regăsit. Eram 

fericită, savuram orice moment petrecut în brațele 

lui. 

−Mi-e foame! 

−Hai să mâncăm! Probabil, s-a răcit mâncarea! 

−Asta era „pacchetto completo” când ai vorbit la 

telefon? 

−Da! Era o surpriză, Pietro m-a ajutat, mai mult a 

fost complice, uite, CD player-ul este al lui personal, 

lumânările tot el personal le-a cumpărat și tot el 
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personal s-a ocupat de cina noastră. Hai să vedem ce 

ne-a pregătit! 

−Chiar a fost o surpriză. Îți mulțumesc! Muzica... 

ai făcut tu CD-ul? 

−E CD-ul nostru, îl am peste tot, în mașină, la 

serviciu, acasă, pe ăsta l-am făcut pentru tine. 

−Te iubesc! 

−Eu și mai mult! 

Am cinat în surdina muzicii noastre. Pietro alesese 

un meniu bun și pe gustul nostru. Îmi și imaginez ce 

bacșiș primise de la Tavi pentru toate aceste favoruri. 

După cină, am servit și un pic de șampanie și am 

stat în pat, ne-am povestit tot felul de lucruri până ce 

am adormit unul în brațele celuilalt. 

Mi s-a părut o noapte scurtă, trecuse repede, parcă 

abia adormisem. Tavi încă dormea, iar eu nu mă mai 

săturam să-l privesc. L-am trezit cu mici sărutări pe 

frunte, pe fiecare obraz, pe nas și apoi pe gură. 

−Bună dimineața, iubitule! 

−Hmm! M-aș putea obișnui cu asta. 

−Cu ce? Cu sărutările mele? 



Ellia Delli 

17 

−Și cu ele, dar și să mă trezesc în fiecare 

dimineață lângă tine. Să îmi încep și să termin ziua 

cu tine în brațe. 

−Te obișnuiești mai târziu, acum hai să ne 

pregătim să plecăm, se face târziu. 

−Ai înnebunit? Mai avem cel puțin trei ore. 

−Trei ore de ce? Până servim micul dejun. 

−Trei ore de dragoste... tu ești micul dejun! 

Și am servit micul dejun, dragoste și iar dragoste. 

Se făcuse târziu și nu apucaserăm să mâncăm nimic. 

Cât am strâns eu bagajele, Tavi îl sunase pe Pietro să 

ne dea câte un panini pentru drum. 

În cea mai mare viteză ne-am îndreptat spre gară, 

să luăm trenul. Am ajuns cu zece minute mai 

devreme. Când ne-am așezat la locurile noastre, am 

început să ne amuzăm de faptul că era să pierdem 

trenul. Adevărul e că nu-i mai păsa de tren nimănui... 

iar în brațele lui Tavi găseam toată lumea. În brațele 

lui era singurul loc unde eram fericită și împlinită. 

−Era să pierdem trenul! 

−Cui îi mai păsa, iubito? Important e să fim 

împreună, nu unde. 

−Păi, atunci hai să rămânem în Bologna și nu mai 

mergem la Veneția! 
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−Nu! Mergem, că așa ne-am promis unul altuia, ai 

uitat? Vreau să te iubesc în cele mai romantice țări și 

locuri. 

−Romantic este oriunde ai fi tu, pentru că te 

iubesc! 

−Eu te ador... până la moarte! 

−Ți-am spus că nu îmi place când pomenești de 

cuvântul ăsta! 

−Scuză-mă! 

−Știi cum arată trenurile noastre din România? 

−Bănuiesc! În optsprezece ani nu puteau să se 

schimbe prea multe. 

−S-au mai modernizat, dar nu la același nivel ca 

acesta. Nu ți-a fost dor de țara ta niciodată? 

−Ba da! Când te-am cunoscut pe tine! Tot 

româncele noastre sunt mai frumoase! 

−Vorbesc serios! Nu ți-a fost greu să o părăsești 

pentru totdeauna? 

−Nu! Am plecat cu părinții și cu sora, oamenii ce-

i mai dragi, ce altceva mai conta când îi aveam pe 

ei? 

−Te-ai gândit vreodată să te întorci? 

−Da. Când m-am îndrăgostit de tine! 
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Am ajuns la Veneția în jurul orei 13:30, aveam 

rezervare la Hotelul L’orologio, pe numele de 

doamna și domnul Militaru. Hotelul era lângă Canal 

Grande, Tavi l-a ales, ca să fim aproape de cât mai 

multe obiective turistice. 

Hotelul era o construcție veche, dar foarte 

modernă, terasa cu măsuțe la stradă, clădirile vechi 

din jur și gondolele așezate una lângă alta pe Canal 

Grande, totul făcea parte parcă dintr-un tablou pictat 

în ulei. Nu am rezistat să fac multe poze la tot ceea 

ce mă înconjura. Și Tavi îmi zâmbea mereu, de 

fiecare dată când mă surprindea că-i fac poze. 

Alteori, îl filmam și îmi striga că mă iubește, fără să 

aibă vreo jenă de lumea care îl auzea. 

Ne plăcea să ne asortăm la haine, eram îmbrăcați 

amândoi în alb, Tavi purta o pereche de pantaloni și 

o cămașă de in albă, iar eu aveam o fustă din pânză 

topită lungă și o cămașă albă din in. Purtam o 

pereche de sandale cu talpă ortopedică, un pic înalte, 

și tot eram mai mică de statură decât Tavi. 

Ne-am plimbat fără nicio destinație, nu aveam 

nimic planificat, pur și simplu să admirăm 

frumusețile Veneției. Lui Tavi îi plăcea să mă țină 

lângă el, cu o mână mă cuprindea de mijloc și cu 

cealaltă mă ținea de mână. Așa simțea el că mă are 

destul de aproape, din când în când mă trăgea și mai 

aproape și mă strângea în brațe. 
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−Dacă mă mai strângi așa, mă omori! 

−Scuză-mă, iubito, dar așa te simt cel mai 

aproape. 

−Știu, dar mijlocul meu firav nu are cum să facă 

față mâinilor tale puternice! 

−Dacă aș putea, te-aș băga în sufletul meu, să nu 

stau o secundă fără tine! 

−Dar sunt în sufletul tău, te iubesc și mă iubești, 

deci acolo sunt! 

−Să te simt fizic în sufletul meu. Te iubesc! 

−Eu te ador! 

Treceam pe lângă cupluri, fiecare își arăta 

dragostea unul față de celălalt, unii se sărutau, alții se 

țineau de mână sau stăteau pur și simplu îmbrățișați. 

Treceam și ne salutam din priviri. În privirea 

fiecăruia se citea dragostea. Era un loc unde te 

bucurai doar de dragoste, răul și tristețea erau 

ascunse în alt bagaj al vieții. 

Am ajuns pe podul Rialto. La baza podului, stătea 

un domn care cânta la vioară, în husa vioarei erau 

câțiva bănuți aruncați. Cânta o melodie lentă, Tavi a 

scos câțiva euro și i-a pus acolo. Ce se citea în 

privirea lui m-a surprins, nu dădea de înțeles că ar 

cerși, ci pur și simplu cânta de plăcere, iar el făcea ca 

acest pod să fie și mai frumos. 
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Erau multe persoane, printre care și copii, care se 

aplecau pe lângă balustrada podului și priveau 

gondolele. Vioara se auzea mai încet, dar plăcut.  

Ne-am oprit la jumătatea podului, se vedeau frumos 

gondolele, se mișcau foarte încet, unele se duceau, 

altele se întorceau. 

−Iubito, peste ani și ani, vreau să ne ducem copiii 

peste tot unde ne-am plimbat noi. 

−Vrei copii? Câți? 

Tavi iubea enorm copiii, se vedea ori de câte ori 

trecea pe lângă un copil: ori se juca cu el, ori vorbea 

sau, în unele cazuri, era ca un magician pentru ei, 

făcând câteva trucuri cu o monedă. 

M-a întors cu fața către lac, m-a luat în brațe și 

mi-a arătat către gondole. 

−Peste ani, o să stăm în acest loc și o să privim 

aceleași gondole, dacă nu se uzează, doar că nu o să 

fim singuri ca acum! 

−Cum adică? 

−O să venim cu copiii noștri! 

−Copii? Câți vrei? 

−O echipă de fotbal. Dar pentru început și cât mai 

repede mă mulțumesc cu o fetiță și un băiețel. 

−Ce vrei mai întâi? Fată sau băiat? 
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−Nu contează! Fetița să semene cu tine, să o 

iubesc și să o alint tot timpul și cu băiatul să joc 

fotbal sau să mă antrenez uneori cu el. Să le arătăm 

locurile unde tati și mami s-au plimbat înainte de 

venirea lor pe lume. 

Am stat mult timp și am privit oamenii și 

gondolele. Tavi i-a rugat pe diverși turiști să ne facă 

câteva poze. În unele mă săruta, în altele se așeza 

într-un genunchi și mă ruga să fiu mama copiilor lui, 

iar în unele stăteam pur și simplu îmbrățișați, 

zâmbind și privind la obiectivul ce ne memora 

momentul acela de fericire. 

Am plecat mai departe și am ajuns în piață.  

Piața Campo San Polo. Erau clădiri foarte înalte și 

vechi, dar frumoase. Piața era foarte mare și plină de 

diverse magazine, gelaterie, cafenele, baruri, 

restaurante și magazine de suvenire. Am intrat 

aproape în oricare, am luat câteva suvenire pentru 

părinții lui Tavi și pentru Mirela, sora lui. Eram 

obosită și picioarele începeau să mă doară, ne-am 

așezat la o masă la gelaterie și am mâncat câte o 

înghețată. 

−Mă dor picioarele, iubitule! 

−Ți-am spus să îți iei ceva comod în picioare! 

−Sunt comode, doar că am mers mult. 

−Lasă, că o să te duc eu în brațe la întoarcere. 
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−Așa să faci, că nu mai pot să merg! 

−Ce vrei să facem în seara asta? 

−Nu știu, mă simt obosită. Tu ce vrei să facem? 

−Păi... până ne întoarcem, o să se însereze. Zic să 

mâncăm la hotel și apoi să ne odihnim. 

−Da. Așa o să facem! 

Am terminat înghețata, am băut o cafea, ne-am 

mai plimbat un pic prin piață, apoi am luat-o către 

hotel. Când am ajuns la baza podului, Tavi m-a luat 

în brațe. 

−Ce faci? 

−Ți-am promis că o să te duc în brațe, doamnă 

Militaru! 

−Încă nu mă cheamă Militaru. Dă-mă jos, ne vede 

lumea! 

−Dar o să fii! Nu îmi pasă de lume! Sunt doar eu 

cu tine în lumea asta. 

Tavi m-a dus tot podul în brațe, observasem la un 

moment dat că obosise, dar nu renunța. Din când în 

când, se mai oprea și mă săruta, iar eu mă răsfățam la 

pieptul lui. 

În cele din urmă, am ajuns la hotel.  

Eram epuizată. Mă dureau îngrozitor picioarele.  
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Am intrat în restaurantul hotelului și ne-am așezat la 

o masă. 

−Ce mănânci, iubito? 

−Paste! Carbonara! 

−Îmi iau și eu la fel! Altceva nu vrei? Bem un 

vin? 

−Nu pot să beau, sunt foarte obosită. Bea tu, dacă 

vrei! 

−Nu beau fără tine. Îmi iau o apă plată! 

−Mâine ce facem? Mergem cu gondola? 

−Cu siguranță! Trebuie să o facem și pe asta! 

Am mâncat, apoi ne-am dus în cameră. Am făcut 

prima duș și am adormit, înainte să iasă Tavi din 

baie. 

 

−Bună dimineața, somnoroaso! 

−Bună dimineața, iubitule! 

−Ai adormit ca un copil aseară. Dormeai așa 

frumos, te-am privit toată noaptea. 

−Tu nu ai dormit? 

−Ba da, dar mă trezeam să te privesc. Îmi place 

când ești lângă mine! 
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−Mai stau un pic în pat, dacă vrei tu, poți să te 

pregătești! 

−Ai înnebunit? Stau să te țin în brațe! Nu ne 

grăbește nimeni! 

După ce am luat micul dejun, am mers către 

gondole. Tavi voia să o închirieze pentru o jumătate 

de zi, dar am picat de acord că nu avem ce să facem 

atâta timp în gondolă și am închiriat-o pentru trei 

ore. 

A fost frumos, liniștitor! Tavi nu mi-a dat nicio 

secundă drumul din brațe și mă săruta mereu. 

Treceam pe lângă alte gondole și ne salutam cu 

ceilalți turiști. Toată lumea ne făcea cu mâna.  

La recomandarea lor, am vizitat castelul Ca’d’Oro. 

Într-adevăr, foarte impresionant. Intrarea se făcea pe 

apă, de pe partea Marelui Canal. Construcția sa în 

stil gotic floral venețian era fabuloasă. Se mai 

vedeau pe pereți urme de picturi șterse, era o 

asemănare cu o biserică medievală. 
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Timpul a zburat repede, am mai vizitat mici 

obiective turistice din împrejurul hotelului și, în 

ultima zi, Tavi a insistat să mai mergem o dată cu 

gondola. Am închiriat gondola și ne-am pierdut 

printre celelalte gondole. Era o zi foarte călduroasă și 

foarte aglomerată. În jur se zăreau cupluri noi, tineri 

și foarte îndrăgostiți. Noi admiram fiecare pereche și 

ne bucuram pentru ei că și-au întâlnit dragostea și că 

și-o împărtășesc. E un lucru minunat să mergi într-un 

loc și să vezi toată lumea fericită. 

În timp ce admiram peisajul, îl văd pe Tavi că se 

ridică în picioare, în gondolă, și se duce spre 

gondolier. Îl văd că îi spune ceva și pe acesta dând 

din cap aprobator „si, si”. 

−Ce s-a întâmplat? 

−Nimic! Doar l-am rugat ceva! 

−Ce anume? 

−Iubito... deși suntem împreună de mult timp, 

fizic, doar în această vacanță ne-am văzut pentru 

prima dată, ne-am sărutat și am făcut dragoste.  

Eu eram și sunt sigur de sentimentele mele. 

Îmi ținea mâinile între ale lui, s-a lăsat în 

genunchi, privindu-mă în ochi. 

−Am visat la momentul ăsta de mult, mi-am 

repetat de mii de ori în gând această întrebare, m-am 



Ellia Delli 

27 

chinuit să găsesc cele mai potrivite cuvinte pentru 

acest moment, însă nu am reușit! Tot ce știu este că 

te iubesc! Vrei să fii soția mea? 

−Da, iubitule! Vreau să fiu soția ta! 

Îmi dă drumul la o mână și duce mâna către 

buzunar. Scoate o cutie mică, roșie, o deschide și îmi 

pune pe deget un inel. Apoi, mă sărută și mă ia în 

brațe. Unii turiști au început să aplaude, iar Tavi 

făcea cu mâinile ca un învingător, în timp ce eu mă 

simțeam ca o fetiță timidă. Mă ia în brațe și iar mă 

sărută. Îi face semn gondolierului. Mă uit la domnul, 

ținea în mână un aparat foto, mic. Filmase cererea în 

căsătorie. Un alt complice. 

−Asta l-ai rugat pe domnul? 

−Îl rugasem de când am închiriat gondola, atunci 

doar l-am avertizat că îmi pun planul în aplicare. 

−Și dacă refuzam? 

−Aveam amintire cum tu ai refuzat să fii soția 

mea. 

 

Seara, am sărbătorit logodna noastră. Ne-am 

îmbrăcat elegant și am servit cina la restaurantul 

hotelului. Deși a doua zi urma să plecăm, nu am ținut 

cont de timp și am stat până târziu, povestind și 

terminând sticla de vin roșu. 



Până la capătul lumii 

28 

−Doamna mea, îmi permiteți să vă duc în brațe 

până în cameră? 

−Te rog! 

Ce ne păsa nouă cum ne privesc ceilalți? Probabil, 

nu eram nici primii, nici ultimii când făceam anumite 

nebunii. Faptul că Tavi m-a luat în brațe de la masă 

din restaurant și m-a dus până în cameră era ceva 

firesc pentru mine, dar neobișnuit pentru alții. 

Simțeam fiecare pas pe care Tavi îl făcea cu mine 

în brațe. Eram agățată de gâtul lui, ascultându-i 

inima și simțindu-i respirația. Acolo aș fi rămas 

pentru totdeauna, un loc cald și plin de iubire. Când 

am ajuns în cameră, cu cea mai mare grijă m-a pus 

pe pat, mi-a mângâiat fața, m-a fixat cu privirea și 

mâna dreaptă și-a strecurat-o pe sub rochia mea, 

atingându-mi șoldurile, unul câte unul. M-a întors pe 

burtă, desfăcându-mi fermoarul de la spate, urmat de 

mii de sărutări pe tot corpul. Fiecare atingere de-a lui 

îmi făcea corpul să tremure de plăcere. Fiecare 

atingere era unică și specială. Fiecare atingere cerșea 

o altă atingere. Fiecare atingere emana dragostea ce 

ne-o purtam unul altuia, îl iubeam și mă iubea, era 

tot ce conta, eram fericiți. 

−Te iubesc, iubita mea! 

−Te iubesc, dragul meu! 
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Dimineață, razele soarelui ce se strecuraseră prin 

geam ne-au dat deșteptarea. Într-o mișcare iute, ca în 

armată, cum zicea Tavi, ne-am făcut bagajul, am luat 

micul dejun în grabă și ne-am dus la gară, să luăm 

trenul către Bologna. Același tren, același peisaj ca 

la venire. Numai noi eram diferiți, mult mai 

îndrăgostiți și fericiți. Și eu purtam inelul dragostei. 

Simbolul iubirii dintre noi. 

Ne-am reîntors la hotelul unde am petrecut prima 

noastră seară împreună, aveam camera rezervată, 

aceeași. Credinciosul nostru Pietro ne-a primit cu un 

zâmbet larg. Același valet, amabil și întotdeauna să 

ne facă să ne simțim bine, s-a oferit chiar să ne 

plimbe cu mașina personală prin împrejurimi, să 

vizităm diverse locuri și unele dintre cele renumite 

din Bologna. Cât ne-a permis timpul, Pietro a fost 

ghidul nostru chiar și pentru un timp atât de scurt.  

Seara, eram atât de obosiți, încât nici cina nu ne-a 

mai trebuit. Tot ce aveam nevoie a fost o baie 

fierbinte, pe care, bineînțeles, Tavi a pregătit-o și  

ne-am bucurat de ea împreună. 

−Tot ce vreau, iubito, e să te țin în brațe toată 

noaptea. 

−La cât de obosită sunt, dragul meu, nici nu o să 

simt mâna ta cea grea peste mine! 

−E grea mâna mea? 
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−E! Dar îmi place, mă simt atât de bine în brațele 

tale, încât nu aș vrea nicio secundă să stau departe de 

tine! 

−Iubito, în curând îți promit că vom fi mereu 

împreună. 

−Ce înseamnă „curând”? 

−Mai am un an și îmi expiră contractul, de data 

asta nu mai vreau să-l prelungesc, vreau să termin cu 

totul ca să vin la tine. 

−În România? Dar acolo e viața ta, e munca ta, e 

familia ta. 

−Viața mea este acolo unde simt că trăiesc, unde 

sunt fericit, iar eu sunt fericit alături de tine. Familia 

mea are viața ei, prietenii, la fel, iar munca... voi găsi 

ceva în România. 

−Nu vreau să renunți la tot pentru mine. 

−E alegerea mea, nu mă simt constrâns de nimic. 

Te vreau pe tine, pentru că te iubesc! 

−Și eu te iubesc! 

Nu am putut deloc să dormim, ne-am foit toată 

noaptea în pat. Gândul că peste câteva ore o să ne 

despărțim nu ne dădea pace. Eu aveam avion la ora 

13:20 și Tavi la 20:00. Tavi părea puternic în fața 

mea, eu nu am putut să îmi ascund atât de bine 
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teama, frica și durerea în suflet, când mă voi uita în 

urmă și-l voi lăsa din nou singur în aeroport.  

Îl iubesc pe acest om de foarte mult timp, este un om 

minunat. Simt că este totul pentru mine, dar încă îmi 

lipsește curajul de a lua o hotărâre și să renunț eu la 

viața mea pentru a fi împreună. Oricum începea 

revederea noastră, sfârșitul era același, dureros.  

A fost cel mai greu moment din viața mea.  

Când Tavi mi-a luat fața în mâini, m-a sărutat pe 

frunte, m-a privit, apoi m-a sărutat ușor pe buze, am 

simțit o durere în inimă. M-am prăbușit în brațele lui 

în hohote de plâns. Trebuia să mă descarc, plângeam 

și eu, și sufletul meu. Iar Tavi mă încuraja că totul va 

fi bine și că mă iubește, dar simțeam cum corpul și 

vocea îi tremurau. 

−Te iubesc, o să ne vedem curând! 

−Și eu te iubesc... dar mă doare... mă doare rău...! 

−Știu! Vom fi bine! Îți promit! 

*****  

Ne apropiem de sol, abia se zăresc clădirile ca 

mici obiecte, unde într-una dintre ele mă așteaptă 

Tavi. Acum simt că ajungem tot mai greu la sol. 

Timpul celor 12 ore de zbor mi l-am pierdut prin 

gânduri și amintiri, dar m-am ales cu o durere de gât, 

de spate și de picioare, că de-abia le mai simt.  




