
T��ul de sub rotile tirului era bolnav psihic
♦ Barbatul de 26 de ani care s-a aruncat, marti seara, sub rotile unui TIR, era bolnav psihic ♦ Masina sub
rotile careia si-a gasit sfarsitul nu a fost, inca, identificata ♦ Saptamana trecuta, un alt bolnav psihic
evadat de la Spitalul de Psihiatrie a incercat sa se sinucida si s-a aruncat de la etajul trei al unui bloc din
Terezian.
  
  Tanarul care s-a sinucis, marti seara, aruncandu-se sub rotile unui TIR, la intersectia strazilor
Metalurgistilor cu Autogarii, suferea de afectiuni psihice si figura in evidenta Spitalului de Psihiatrie 
"Gh. Preda"  din Sibiu.
  
  Valentin Brezai avea 26 de ani si suferea de psihoza discordanta. Cu toate ca era diagnosticat cu acesta
afectiune psihica, el nu era internat in spital. Marti seara, in jurul orei 18, tanarul s-a dus la intersectia
strazilor Metalurgistilor cu Autogarii si, dupa ce a asteptat ca un TIR a intre in curba spre soseaua Alba
Iulia, el s-a aruncat sub rotile din spate ale masinii. TIR-ul a trecut mai departe, fara sa se opreasca. 
  
  Intamplarea a fost vazuta de mai multe persoane care asteptau un autobuz intr-o statie din apropiere si
care au sunat imediat la politie. In scurt timp, la fata locului a ajuns si un echipaj al Salvarii, insa medicii
nu au putut decat sa constate decesul tanarului. Politistii au stabilit, in urma primelor cercetari, ca este
vorba de o sinucidere si ca soferul TIR-ului nu si-a dat seama ce s-a intamplat. Masina, inmatriculata in
Cehia sau Slovacia, nu a fost, inca, identificata. 
  
  In urma cu doar cateva zile, politistii sibieni au mai avut de-a face cu un caz similar. Un bolnav psihic
evadat de la Spitalul de Psihiatrie joia trecuta a incercat sa-si puna capat zilelor, aruncandu-se de la etajul
trei al unui bloc de pe strada Rusciorului. Victor Gafita, de 28 de ani a scapat cu viata in urma impactului
cu solul. 
  
  Adrian DAVID  
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