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Retrospectiva anului 2013 

Cum am devenit, în sfârşit, dintr-o timişoreancă o israeliană autentică 

 
 

Știrea morții lui Arik Einstein a zguduit un popor intreg. Am ştiut că suntem poporul 

cărții, dar amploarea doliului unui popor intreg dovedeşte şi respectul pentru artă. Seara, 

în cursul spectacolului, cântărețul Shlomo Artzi a anunțat publicul că prietenul, colegul şi 

colaboratorul lui a încetat din viață. Brusc, publicul s-a ridicat în picioare şi a fredonat 

cântecul vestit: Ani vă ata. Eu şi cu tine vom schimba lumea.  

A doua zi s-a construit o estradă în Piata Primăriei, care s-a umplut până la refuz, 

prieteni, colegi, chiar şi Prim-Ministrul au ținut să spună câteva cuvinte. Înmormântarea 

care ar fi trebuit, la cererea familiei, să fie privată, s-a transformat într-o manifestare a 

respectului. Din mii de piepturi a răsunat AMIN la Kadishul rostit de fiul lui Arik Einstein. 

Zile intregi, la radio, la televiziune, au răsunat cântecele sale, cu care au crescut multe 

generații: 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174546#.Ur1mTLTZ2KI 
 

Ambasadorul statului Israel la ONU a anunțat decesul şi a spus: “Noi şi cu voi, hai să 

schimbăm lumea.” 

Am vibrat împreună cu oamenii, iată cum am devenit o israeliană autentică. 

 
 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174546#.Ur1mTLTZ2KI
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Prima nepoțică se înrolează în armată. 
 

Eveniment cu multe pregătiri şi sentimente mixte: îngrijorare, mândrie, tristețe, (mai ieri 

şi-a întins mânuțele spre noi în momentul sosirii noastre în țară, deşi am fost rugați să 

nu bruscăm copilul), o mică criză emoțională. Primul drum în scurta vacanță a fost la 

bunici…  “Este locul copilăriei mele, vreau să fiu puțin răsfățată…”, ne-a spus, fără lacrimi 

vizibile. 

Am devenit o israeliană autentică. 

 
Știu să mă cert în ivrit, să-mi revendic drepturile, să devin impulsivă, chiar obraznică, 

arogantă, să vorbesc fără să ascult ce spun simultan alții în întrunirile prieteneşti de 

obicei zgomotoase. 

Am devenit o israeliană autentică. 

 

Am renunțat la sarmale, paprikaş şi ghiuveci şi am trecut la alimentație mediteraniană cu 

multe vegetale, arome şi condimente specifice regiunii. 

Am devenit o israeliană autentică. 

            
Decembrie 2013        Iudit Cohen 

 
                       

 

 


