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Cuvantare rostita de un prieten la inmormantare 

 

Draga Familie Cobilanschi,  

Astazi sunt din nou in fata acestui mormant si incerc sa exprim in cuvinte tristetea si 

consternarea care ma coplesesc. 

O prietenie stransa ne-a legat timp de peste 60 de ani. Inca mai am in fata ochilor prima 

noastra intalnire, cand tu tocmai reusisesi la examenul de admitere la facultatea de 

medicina. Am intalnit o fata deosebit de frumoasa, inteligenta, educata. Un prieten ne-a 

facut cunostinta: Eva Vogel vine din Lugoj si locuieste aici la rude. Mult mai tarziu ti-am 

cunoscut parintii si am aflat despre neplacerile suferite in timpul razboiului si pe urma in 

perioada comunista datorita stramutarii forzate la Lugoj. 

Desi tu ai fost una din cele mai bune studente din seria ta, din motive politice ai fost 

exclusa in 1958 din Facultate si nu ai mai putut continua studiul medicinii. Intotdeauna 

ti-am admirat caracterul tau ferm si curajul cu care ai depasit aceste lovituri ale soartei.  

Noi ne-am reintalnit la Resita. Tu erai deja maritata cu Eugen si erai foarte fericita. Sunt 

sigur ca a fost o casnicie foarte reusita intre doua personalitati cu insusiri deosebite 

care s-au sprijinit reciproc, ceeace v-au adus multe succese in viata. Tu ai reusit in cele 

din urma sa termini studiul medicinii si Eugen a facut o cariera frumoasa ca stomatolog. 

Fiul vostru Adi a venit pe lume pe la mijlocul anilor 60 si cred ca acesta a fost punctul 

culminant al vietii tale. Tu ai investit mult in educarea copilului vostru, dedicandu-te 

misiunii de a-i asigura o viata fericita si plina de succese. 

Un alt capitol de viata a inceput odata cu venirea voastra in Germania. Cu multa 

straduinta ati reusit sa intemeiati cu succes o noua existenta. La doua, trei luni dupa 

inaugurarea cabinetului vostru, mi-ai comunicat ca ti-ai dat demisia de la spital pentru a 

putea prelua conducerea administrativa a cabinetului, marturisind ca a fost o hotarare 

foarte dificila. Tu ai spus ca te-ai gandit indelungat si pana la urma ai ajuns la concluzia 

ca pentru familie succesul cabinetului este mai important decat cariera ta in medicina. 

Tu ai dat din nou dovada de intelepciune si eu a trebuit sa te admir din nou pentru 

deciziile tale chibzuite. 

 

Voi ati reusit sa realizati obiectivele pe care vi le-ati propus: Adi a obtimut titlul de 

doctor, cabinetul vostru de dentistica a functionat cu mult succes, ati reusit sa va 

cumparati o villa superba, Adi  s-a casatorit cu o fata frumoasa si v-au adus doua 



nepotele foarte reusite. Intotdeauna cand v-am vizitat, mi-a facut multa placere sa 

intalnesc o familie intr’adevar fericita. 

Din pacate soarta buna v-a parasit la urma. Eugen s-a imbolnavit si tu l-ai ingrijit de-a 

lungul anilor cu mult devotament. Tu nu ai considerat-o ca o povara, a fost dela sine 

inteles ca ai facut-o cu dragoste si cu multa rabdare. 

Din nenorocire la scurta vreme dupa inmormantarea lui Eugen te-ai imbolnavit si tu. La 

randul lor, baiatul tau impreuna cu nora si nepoatele te-au ingrijit pe tine cu aceeasi 

dragoste si devotament pana la urma. 

Astazi ne despartim cu durere in suflet de o prietena draga, cara va ramane pentru 

totdeauna in amintirea noastra. 


