OBICEIURI DE FLORII

In Postul Paştelui, vinerenii sunt în mare fierbere pentru că trebuie
să se pregatească de sărbătorile cele mari, dar şi plini de smerenie pe
potrivă. Aproape tot satul participă la Sfântu' Maslu , slujba specială ce se
face în fiecare săptămână a Postului Mare. Fiecare caută să-şi primenească
grădina, casa, trupul şi sufletul pentru a se putea spovedi şi împărtăşi înainte
de Paşte.
In Săptămâna Floriilor , sătenii nu samănă pe câmp şi nu pun
straturi în grădină, că se zice că or face numa' flori şi n-or rodi. De aceea se
cumpănesc şi rânduie să cureţe fâneţe sau grădini, prin preajma casei să
poata veni Paştele cu bine, seamănă şi plantează numai flori ca acestea să
fie frumoase tot anul.
De Flurii, cum spun vinerenii, se pregătesc de vineri sara sau
sâmbătă dimineaţa, merg pe dunga râului după ramuri înmugurite de salcă
(salcie), le retează şi le ascut la cap şi le leagă-ntr-un mărunchi rânduite fain
ca de cum sa face de seară, toţi vinerenii işi lasă treburile, se gată fain şi
pleacă cu toată familia la cimitir. Aici toate mormintele sunt curăţate şi
aranjate din bună vreme şi sâmbătă sara se pune salcă pe mormintele
neamurilor şi cunoscuţilor, se aprind lumânări şi se zic rugăciuni pentru
sufletele morţilor.
Duminica Fluriilor toata suflarea satului merge la biserică, unde
părintele face slujbă şi sfinţeşte salca , la plecare fiecare işi ia o crenguţă de
salcă din biserică şi o duce acasă unde o pune la icoană sau o împlântă în
grădină. Toţi oamenii din Vinerea cred că ramurile de salcă sfinţită feresc de
rele, iar în caz de vreme rea cu trăsnete şi gheaţă se ia ramura şi se înfige în
pământ, se spune o rugăciune ş-atunci furtuna se potoleşte.
Există încă această credinţă, dacă intri în casele vinerenilor vezi
lângă icoană crenguţa de salcie alături de spicele de grău de la slujba de
Rusalii.
Se spune „cum îi de Flurii vremea, aşe-i şi de Paşti”.

