
A dat foc locuintei inchiriate
I-a fost mila de un barbat batran si l-a adapostit in propria casa. Nu stia ce avea sa urmeze. O femeie din
Sibiu a ajuns sa caute ea mila oamenilor, dupa ce barbatul caruia i-a oferit o camera in care sa doarma a
dat foc locuintei. Pompierilor le-a luat mai bine de o ora pentru a stinge flacarile si pentru a lichida
incendiul izbucnit sambata noaptea la imobilul de pe strada Nita Octavian, din Sibiu.
  
  Praful s-a ales de casa
  
  in urma cu ceva vreme, femeia a acceptat ca barbatul sa locuiasca intr-o camera a casei ei. in schimbul
acestui lucru, barbatul urma sa o ajute cu munca prin curte. De la o vreme, insa, omul a inceput sa
consume alcool in cantitati mari. De aici si pana la violenta nu a fost decat un pas. De teama, proprietara
casei dormea la pensiunea unde lucra, deoarece, spune ea, nu il putea da afara din casa pentru ca ii era
frica de chirias. " Am tinut un batran aicea, ne-am mai ajutat. M-a tot amenintat cu toporul, ca ma
omoara, ca-mi da foc si uitati rezultatul. Eu lucrez la pensiune aicea, mai mult acolo am dormit sus. L-am
dat afara, dar n-a vrut sa mai plece. Acum a dat foc si jos in camera si sus. Eu am fugit, ca iar a inceput sa
zbiere, ca tot asa facea si mi-a ramas si haina si tot ce aveam in casa. El e mort de beat si zice ca eu is
beata. Spunea ca imi va da foc la casa, ca el e singur, ca nu are pe nimeni, ca omul beat. Zicea ca nu
plange nimeni dupa el ", a spus Magdalena, proprietara casei care a ars sambata noaptea.
  
  Din toata agoniseala de o viata, femeia nu a mai ramas cu nimic. Pompierii nu au reusit sa mai scoata
nimic folosibil din casa unde focul a ars, la inceput, mocnit si nimeni nu s-a sesizat. 
  
  Vecinii ii stiau naravul
  
  Locuitorii de pe strada Nita Octavian il cunosteau pe incendiator pe multa vreme. Desi bea foarte mult
si era violent cu toata lumea, nimeni nu se astepta sa se ajunga aici. " Cand am venit, simteam un miros
cam de zahar ars... cam... ca ceva dat in foc. Dar nu iesea fum. Dupa un sfert de ora a iesit. El era un om
care mai bea, care iesea cu toporul in mana si zicea ca ne omoara pe toti. Statea aici, intr-o camaruta din
spate. Era baut in seara asta (n.r sambata). Era cu toporul in mana cand au venit pompierii. Era ars la
mana, la fata ", a spus Simion Mocanu, unul dintre vecini. 
  
  Barbatul care a dar foc locuintei unde statea a reusit sa le inspire teama vecinilor. il cunosc din vedere,
dar nu am vorbit niciodata cu el. Din cate am auzit eu, facea probleme ", a spus o alta vecina.
  
  Piromanul, internat la spital
  
  Cel care a dat foc locuintei unde statea cu chirie este acum internat la Spitalul Clinic Judetean Sibiu. Are
arsuri si a si inhalat fum. " Pacientul a venit cu arsuri de gradele doi si trei, la nivelul fetei si mainilor. Din
pacate, mai e si problema respiratorie. A inhalat, probabil, fum. Dupa toaletarea ranilor, va fi pansat si
internat la Chirurgie Plastica pentru tratament de specialitate ", a declarat dr. Constantin Rosca, seful
Serviciului UPU Sibiu.
  
  in ceea ce priveste cauza care a declansat incendiul, pompierii mai cerceteaza cazul. Dar e aproape sigur
ca ceea ce spun vecinii s-a si intamplat. Barbatul a dat foc de bunavoie. " Ne-am deplasat la fata locului
cu trei autospeciale cu apa si spuma. Ajunsi la fata locului, am constatat ca ardea in doua camere diferite.
Se pare ca este o actiune intentionata, flacara deschisa. Cauza este in curs de stabilire ", a declarat Ioan
Margarit, sef Garda Interventie ISU Sibiu. (L. B.)
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