
Le-a scris copiilor, apoi s-a sinucis
La 79 de ani, tanti Aurica, din Agnita, a luat hotararea sa incheie socotelile cu viata. Mai incercase in
urma cu doi ani, dar viata i-a mai dat atunci o sansa. De aceasta data, femeia s-a aruncat in fantana din
curte. A fost gasita de dimineata de fiul sau, care a sunat imediat la 112. Pompierii au ajuns imediat la
fata locului, dar a fost prea tarziu pentru femeie. inainte de a-si pune capat zilelor, femeia le-a scris
copiilor si le-a cerut iertare.
  
  Mesaj cutremurator
  
  "Ochii si inima ma baga in pamant, nu mai vreau sa traiesc asa! imi cer iertare pentru ce am facut! "
Asta a scris batrana in biletul de adio. Femeia, care avea grija unuia dintre fii, care avea probleme
neurologice de mai bine de 20 de ani, se speriase pentru ca simtea cum o lasa puterile: incepuse sa aiba
probleme cu inima si vedea din ce in ce mai slab. Ieri de dimineata, satula de viata pe care o ducea, a
hotarat sa-si puna capat zilelor. Unul dintre fiii cu care locuia a gasit-o inecata in fantana din curtea casei.
"Ne-a chemat baiatul ei. Chiar m-am gandit ce-o fi patit. Mi-a zis ca a picat mama in fantana. A fost
femeie de omenie, a avut grija de baiat, ca are un baiat bolnav, a fost femeie buna ", a spus Ioan
Burduhos, vecinul femeii.
  
  isi dorea sa moara
  
  Tanti Aurica, asa cum ii spuneau cunoscutii, locuia cu doi dintre fiii sai si cu o nora. Unul dintre baieti
avea probleme neurologice si femeia il ingrijea de mai bine de 20 de ani. Odata cu varsta, si problemele
de sanatate ale femeii s-au agravat si simtea pe zi ce trecea ca o lasa puterile. 
  
  Vecinii spun ca, in ultima vreme, femeia era tot mai abatuta pentru ca o supara inima si o lasase
vederea. A fost de cateva ori la azil, insa dupa cateva zile se intorcea acasa. Era suparata, era slabita. Era
bolnava ", a spus si Mihai Bucina, un alt vecin. 
  
  O alta vecina, Saveta Burduhos a spus ca vorbea cu tanti Aurica si ca aceasta spunea tot timpul ca isi
doreste sa moara. "Mai zicea ea ca e greu asa si spunea: N-ar trebui sa mai traiesc! Eu ii spuneam: Tanti
Aurica, cate zile ne da Dumnezeu trebuie sa traim! A zis ca e prea batrana si ii e greu! Mai zicea ca e
pacat ca traieste, ca de-ar veni moartea sa o ia ", a povestit femeia
  
  Pompierii si politistii au ajuns imediat la casa femeii din Agnita. Nu au putut face altceva decat sa
constate decesul. "Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a Judetului Sibiu a intervenit prin sectia Agnita
pentru degajarea unei persoane decedate dintr-o fantana aflata in incinta imobilului. Distanta la care se
afla victima era foarte aproape de marginea fantanii ", a spus lt. Mircea Stanciulescu, adjunctul Sectiei de
Pompieri Agnita. 
  
  Politistii spun ca nu sunt suspiciuni de omor. "in urma cercetarilor, am stabilit ca nu sunt 
  
  suspiciuni de omor, ca persoana decedata este in varsta de 79 de ani de sex feminin. La fata locului a
fost gasit un biletel prin care isi cere iertare rudelor apropiate si regreta fapta comisa ", a spus cms.
Constantin Dinescu, seful Politiei Agnita.
  
  Femeia mai incercase sa se sinucida in urma cu doi ani. Atunci a fost salvata de un vecin. (I. B., L. B.)
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