
Romii sunt in doliu: regele Florin Cioaba a murit
Sicriul cu regele romilor va fi adus in tara cu un avion privat, direct la Sibiu * Membrii si vecinii familiei
Cioaba s-au retras, ieri, in case si in biserica pentru a-si plange mortul * imparatul Iulian a spus ca vor fi
funeralii regale la Sibiu si ca urmeaza doliu de 30 de zile.
  
  Timp de cateva zile, romii au sperat intr-o minune. Au sperat ca regele lor, care a suferit saptamana
trecuta un infarct, va reveni la viata. in urma unei operatii in care i s-a montat un dispozitiv de asistare
circulatorie, Cioaba parea ca se simte mai bine. Ieri de dimineata, zeci de romi - membri ai familiei si
vecini - s-au dus la biserica unde pastorul Florin Cioaba slujea. S-au dus sa se roage pentru conducatorul
lor. Erau in biserica atunci cand au fost anuntati telefonic ca regele a murit. Au plans deznadajduiti, iar
apoi totul s-a intamplat in tacere. Usile si portile bisericii si ale palatului s-au inchis. "Lasati-ne sa ne
plangem mortul ", au spus rudele lui Florin Cioaba din Sibiu. 
  
  Regele a murit! Traiasca regele!
  
  Urmeaza 30 de zile de doliu. Corpul neinsufletit al lui Florin Cioaba va ajunge in tara astazi si, cel mai
probabil, va fi tinut in palatul sau timp de 3 zile. Apropiatii lui spun ca isi doresc sa fie inmormantat
alaturi de parinti, regele international al romilor, Ion Cioaba si regina Lucia Cioaba. ii asteapta, insa,
pentru a lua aceasta decizie, pe fiii lui Florin Cioaba, Dorin si Daniel.
  
  Atat rudele apropiate, cat si imparatul Iulian, cu care regele Florin Cioaba se impacase in ultima vreme,
sustin ca cel care ii va urma la tron regelui autointitulat al romilor de pretutindeni va fi fiul lui cel mare,
Dorin. "Dorin, dupa lege, trebuie sa mosteneasca tronul. Dar asta se va stabili dupa doua - trei saptamani,
nu acum. Acum avem un interimar care trebuie sa fie aici langa noi. Este vorba de Bazilu Matase de la
Bailesti, care a fost tot timpul cu Cioaba si cunoaste totul. O sa vedem. Acum ne ocupam de funeralii ", a
spus imparatul Iulian Radulescu. 
  
  Potrivit acestuia, pierderea suferita de comunitatea de romi este una imensa, pentru ca Florin Cioaba a
fost singurul care a reusit sa ii tina pe tigani in frau. "Florin Cioaba a reusit sa tina tiganii in frau pana
acum. Cu el, toata tara era sub control. Sunt 26 de caste de romi. Aceste 26 de caste sunt 26 de neamuri si
fiecare au traditia lor. Pierderea e imensa. Cum la dumneavoastra e un sef de stat, Cioaba a fost sef de
stat la noi. in 10 - 12 ani nu vom reface ce era facut. Pentru mine, pierderea nu se poate masura in niciun
fel ", spune imparatul Iulian, care este verisor cu tatal regelui Florin Cioaba. 
  
  Funeralii regale
  
  intreaga comunitate de romi asteapta acum ca regele lor sa se intoarca acasa. Sunt suparati ca nu a murit
in casa lui, dar spun ca nu mai pot intoarce timpul pentru ca acest lucru sa se poata intampla. Potrivit
traditiei, pregatesc pentru Florin Cioaba funeralii regale, "cum nu s-a mai vazut ". "Asa ceva nu ati vazut.
Funeraliile tin trei zile. Mortul la noi e o persoana de neatins. Este sacru. Nu se poate atinge, nu trebuie sa
fie in preajma caini, pisici si nu trebuie sa treaca prin fata mortului femei ", spune Iulian despre regulile
care vor fi urmate. 
  
  Florin Cioaba va fi adus la Sibiu cu un avion privat care va pleca din Turcia cel mai probabil in jurul
orei 12. Acesta va ateriza la Sibiu. Familia a luat deja legatura cu o firma de pompe funebre din Turcia
careia i s-a cerut ca sicriul lui Cioaba sa fie unul deosebit, ca pentru un adevarat rege si sa aiba aer
conditionat. Membrii familiei vor pentru regele Florin Cioaba o inmormantare demna de numele sau si
spun ca banii care vor fi folositi nu sunt o problema.
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  Probleme vor aparea, insa, daca familia lui Florin Cioaba nu va achita factura de 350.000 de dolari, pe
care ii datoreaza Spitalului din Turcia, unde a murit regele romilor. Dorin Cioaba a declarat, pentru
Antena 3, ca se simte santajat si cere ajutorul autoritatilor romane pentru a putea lua corpul neinsufletit al
tatalui sau din spital. 
  
  Apel la calm
  
  imparatul Iulian Radulescu a facut un apel la calm imediat ce a aflat ca a murit Florin Cioaba. "Pentru
intreaga comunitate, vreau sa le spun sa fie linistiti, sa faca in asa fel sa nu se intample in tara ceva rau, sa
caute sa vina la funeraliile care se vor tine la Sibiu. Ne dorim ca in Romania sa fie liniste, sa inteleaga
toti ca acum suntem intr-un mare necaz. Romii sa nu creada ca raman singuri. O sa avem grija de ei de
aici, de la Sibiu. O sa facem totul pentru ei, dar ei sa faca in asa fel sa nu se apuce de scandaluri pe timpul
funeraliilor, cum s-a intamplat in Lugoj ", a spus imparatul Iulian. 
  
  Rege peste romi de 16 ani
  
  Florin Tanase Cioaba ( 59 de ani), singurul baiat al lui Ion Cioaba, bulibasa al romilor din Romania, care
s-a autoproclamat rege international al tiganilor in 1992, a devenit, la randul sau, rege al tiganilor de
pretutindeni in 1997, dupa moartea lui Ion, in urma unui infarct miocardic. 
  
  Florin Cioaba a mostenit titlul de la tatal sau, iar ceremonia de incoronare a fost celebrata in ritul
penticostal, deoarece, in 1996 intreaga familie Cioaba s-a lepadat de legea tiganeasca si s-a pocait, trecand
la cultul penticostal. De altfel, Florin Cioaba a absolvit Seminarul Biblic "Betania " din Sibiu si a devenit
predicator pentru mai multi enoriasi la biserica din cartierul Turnisor. 
  
  Florin Cioaba s-a nascut in data de 17 noiembrie 1954 si s-a casatorit, conform traditiilor tiganesti, la
varsta de 14 ani, cu Marica, aceasta daruindu-i patru copii, doi baieti si doua fete. 
  
  Florin Cioaba, autointitulatul rege al romilor, s-a preocupat de integrarea romilor in randul populatiei
majoritare, incercand sa ii convinga pe romi sa renunte la salbe si la ghicit, dar si la casatoriile copiilor de
la varste fragede. De asemenea a militat pentru trimiterea copiilor la scoala. 
  
  in 8 aprilie 2013, Florin Cioaba a devenit presedinte al International Romani Union (IRA), la un congres
international organizat la Sibiu.

Cuvinte cheie: romania  stenea  biserica  biserica din  turcia  florin cioaba  iasi  lugoj  despre  ion
turnisor  lulu  ans  ref  regele romilor  pal  caini  cartierul turnisor  uta  pompe  congres  tes  pisici
dispozitiv  conditionat  olari  santaj  traditii  antena  avion  gem  abs  brat  union  fir  dolar  art  emo
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