
Un Targ de Pasti in miez de saptamana
Un centru animat 
  
  Daca se intreaba cineva cum arata centrul orasului intr-o zi de miercuri, la pranz, este suficient sa-si
imagineze atmosfera de vacanta care parca isi face loc in inimile oamenilor inainte de fiecare mare
sarbatoare. Şi bucuria apropierii praznicului invierii Domnului se simte cel mai bine in buricul targului
sibian, unde a fost amenajat un loc special, menit sa-i pregateasca sufleteste pentru cateva zile de
sarbatoare pe cei care trec pe aici. Legumele si fructele nu sunt insa singurele aparitii ale locului, pentru
ca pe langa mere, castraveti, capsuni, de aici mai pot fi cumparate migdale si nuci pralinate, alune de
padure la 8 lei suta de grame, care ii ametesc pe trecatori cu aroma lor dulceaga. La standurile targului
pofticiosii mai gasesc gainuse si inimi din turta dulce, schnaps de zmeura, mere, porumbele sau prune,
lichior de cirese, toate pentru cumparat sau facut cadou sau pot poposi pentru cateva minute lenese in
locul special amenajat pentru odihna. Aici, la masa, cei care au obosit de atata plimbare pot savura o
cafea, un cappuccino sau un latte macchiatto, la doar 1,5 lei. 
  
  Turta dulce si alunele de padure nu sunt singurele care le amintesc oamenilor maturi de copilarie, ci si
ouale din lemn, frumos ornamentate, care pot fi cumparate cu 2,5, cu 3 sau cu 5 lei, in functie de
modelul pictat pe ele. Rosii simple, ornamentate cu inimioare stilizate, cu iepuri, flori, sau cu motive
specifice lumii satului, ouale de lemn sunt un deliciu pentru cei care vor sa faca o incursiune in timp sau
pentru copiii care le pot pastra ca amintire de la cea de-a doua editie a Targului de Pasti de la Sibiu. 5 lei
nu este suma maxima pe care vizitatorii targului o pot plati pentru un ou, pentru ca un stand special ii
asteapta pe sibieni cu oua de Bucovina, incondeiate, al carui pret incepe de la 9 lei si ajunge pana la 400,
pentru un exemplar urias. 
  
  Tot la Targul de Pasti bunatatile de mancat fac casa buna cu decoratiunile, de aici putand fi achizitionate
cosulete simple pentru asezat ouale colorate, coronite si aranjamente cu oua, puisori sau flori artificiale, la
preturi accesibile. De la targ nu pleaca fara o amintire nici pasionatii de muzica sau de arta religioasa, trei
dintre standuri fiind pregatite cu carti religioase, icoane sau sculpturi in lemn. 
  
  Ou urias, miei si iepurasi 
  
  Aromele si culorile Targului de Pasti nu sunt singura atractie a evenimentului, pentru ca in Piata Mare
capteaza privirea oul urias din nuiele impodobit cu oua colorate si tarcul special amenajat pentru bucuria
celor mici, mai ales. Miercuri, la pranz, la fel ca si in celelalte zile ale evenimentului, cea mai mare
inghesuiala se regasea la mini gradina zoologica, unde micutii se inghesuiau pentru a admira iepurasii
albi si negri, mieii si oitele aflate aici. "Voi aveti oi acasas", aud intrebarea adresata de un adult copilului
de langa ea, raspunsul nelasandu-se asteptat: "Nu, numai pe Lassie". "Probabil un catel", ma gandesc
amintindu-mi de eroul din serialele copilariei si zambesc a aducere aminte. 
  
  * Targul de Pasti este organizat de Fundatia AU-RO Austria pro Romania, in parteneriat cu Primaria
Municipiului Sibiu, evenimentul fiind realizat de The Little. Sibienii si turistii pot vizita targul fie "pe
viu", intre orele 10-19, pana in 24 aprilie, fie virtual, la www.targuldepasti.ro.
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