Prea devreme! Avocatul Daniela Floroiu â€“ condusÄƒ pe
ultimul drum de zeci de oameni
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Prea devreme! Avocatul Daniela Floroiu ? condusÄƒ pe ultimul drum de zeci de oameni

Un convoi de nesfârÈ™itÄƒ durere. AÈ™a poate fi descris pe scurt momentul în care astÄƒzi ? familia, prietenii È™i colegii
o pe avocatul Daniela Floroiu pe ultimul drum.

Starea de È™oc nu a încetat sÄƒ disparÄƒ din rândul celor care au cunoscut-o pe tânÄƒra avocatÄƒ È™i care au considerat în
la primul diagnostic - cÄƒ Dana va învinge boala. A descoperit cÄƒ are o anume formÄƒ de cancer în timp ce fÄƒcea investig
pentru a rÄƒmâne însÄƒrcinatÄƒ. S-a operat, a fÄƒcut recuperare chimio, s-a chinuit, iar acum urma sÄƒ facÄƒ o intervenÈ›i
reconstrucÈ›ie a organelor afectate. Numai cÄƒ, în tot acest timp, în ciuda îngrijirii, în ciuda tratamentelor È™i controalelor f
afara È›Äƒrii, în ciuda voinÈ›ei ei de a tÄƒri, boala a acÈ›ionat cu o nemiloasÄƒ perseverenÈ›Äƒ. Organismul a cedat când to
spera la ce putea fi mai bine. În urma Danei, soÈ›ul ei, omul de afaceri LaurenÈ›iu Floroiu, mama È™i toÈ›i cei apropiaÈ›i au
trecut printr-un adevÄƒrat haos emoÈ›ional în ultima perioadÄƒ.

DacÄƒ LaurenÈ›iu Floroiu a fost tot timpul alÄƒturi de ea, în È›arÄƒ È™i în Austria, mamei femeii nu i-au putut spune adevÄ
cÄƒ Dana s-a stins abia când au adus-o acasÄƒ, la patru zile diferenÈ›Äƒ de momentul în care s-a întâmplat nenorocirea, adic
noaptea de duminicÄƒ spre luni. În tot acest timp, repatrierea a fost un procedeu greoi care a pus capac durerii, È™i aÈ™a
sfâÈ™ietoare, din sufletul soÈ›ului ei. SlÄƒbit, blocat, de nerecunoscut, acesta s-a luptat cât a putut È™i dincolo de puteri pen
Danei. O fÄƒcuse È™i ea, acum câÈ›iva ani, când nu a dormit cu lunile apÄƒrându-È™i bÄƒrbatul È™i încercând sÄƒ-l salv
care intrase în Dosarul Permiselor. La momentul respectiv, Daniela Floroiu s-a dat peste cap sÄƒ îÈ™i apere soÈ›ul, pe atunc
preot. Era felul ei de a fi: cu o energie uluitoare, cu o forÈ›Äƒ de convingere aparte, cu mult optimism È™i aproape întotdeau
veselÄƒ, avocata câÈ™tigase inimile celor cu care interacÈ›ionase, de la clienÈ›i la colegii de breaslÄƒ. Cei mai mulÈ›i dintr
ajuns sÄƒ-i fie prieteni È™i din aceastÄƒ posturÄƒ, cu atât mai dureroasÄƒ, au mers azi alÄƒturi de ea pe ultimul drum, vorb
necontenit despre deznodÄƒmântul crud È™i neaÈ™teptat al luptei cu boala. Din statutul de unchi al femeii, primarul din Ba
Gheorghe Stancu (fratele mamei), a trÄƒit cu aceaÈ™i disperare È™i durere pierderea tinerei, încercând cu greu sÄƒ È›inÄƒ
familii rÄƒmasÄƒ fÄƒrÄƒ un strop din vivacitatea È™i forÈ›a pe care o reprezenta Dana în sânul acesteia.

Înmormântarea a avut loc astÄƒzi, cu o zi înainte de momentul în care avocata argeÈ™eanÄƒ ar fi împlinit 37 de ani. În acest
cei apropiaÈ›i nu au contenit în a deplânge soara tragicÄƒ a Danielei Floroiu. Mesajele de adio, tristeÈ›ea È™i È™ocul din p
oamenilor care au asistat neputincioÈ™i la acest nefericit deznodÄƒmânt sunt greu de descris în cuvinte. Finalul poveÈ™tii a
mult prea repede È™i nici o explicaÈ›ie medicalÄƒ nu poate compensa durerea lÄƒsatÄƒ în urmÄƒ. Dumnezeu sÄƒ o odihne
dea È™ansa de a zâmbi mereu printre îngeri!

